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บทคัดย่อภาษาไทย 

56252358 : การบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาว นงลักษณ์ ศิริฟัก: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา 
เตียเจริญ 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 28 โรง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ 
คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่  ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น เป็นต้นแบบน าทาง กล้าท้าทายต่อกระบวนการ การสร้างขวัญก าลังใจ และ
การสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามล าดับ 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ดังน้ี ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาส  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนระบบ การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ตามล าดับ 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56252358 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS / INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

MISS NONGLUK SIRIFAK : TRANSFORMATION LEADERSHIP OF 
ADMINISTRATORSAND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
OFSECONDARY SCHOOL IN KANCHANABURI PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. 

The purpose of this research were to determine: 1) transformational leadership of administrators 
of secondary school in Kanchanaburi province 2) Information and Communication Technology of secondary 
school in Kanchanaburi province 3) the relationship between transformational leadership of administrators and 
Information and Communication Technology of secondary school in Kanchanaburi province. The sample 
consisted of 28 secondary schools in Kanchanaburi province. The research instrument was a questionnaire 
regarding transformational leadership of administrators based on Kouzes and Posner and Information and 
Communication Technology based on Thailand’s Information and Communication Technology (ICT), Ministry of 
Education 2557-2559 The statistics used to analyze data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and Pearson’ s product moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follow : 
1. Transformational leadership of administrators of secondary school in Kanchanaburi province as 

a whole was at high level and as each aspect was high level when arranged by arithmetic mean from the highest 
to the lowest as follows: enabling others to act, modeling the way, challenging the process, encouraging the 
heart, inspiring a shared vision. 

2. Information and Communication Technology of secondary school in Kanchanaburi province 
as   a whole was at high level and as each aspect was high level when arranged by arithmetic mean from the 
highest to the lowest as follows: to enhance teachers and educational personnel' s proficiency in using ICT, to 
study the development of ICT system, to support the administrative management and service by developing the 
fundamental structure of ICT, to expand the opportunity to approach educational service and lifelong learning 
and promote course networking system, To develop students and promote research that enhances technology 
and innovation knowledge for education. 

3. The relationship between transformational leadership of administrators and Information and 
Communication Technology of secondary school in Kanchanaburi province as a whole and individual were 
positive correlation with statistically significant at the .01 level 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา 
เตียเจริญ เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน า ตรวจ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง รวมท้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.
อาคม มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมท้ังขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์
ภาควิชาบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เสมอมา 

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการณรินทร์ ช านาญดู ผู้อ านวยการมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อ านวยการ
จตุรงค์ อินทรรุ่ง คุณครูจรัสศรี จอนเจิดสิน และคุณครูนิสากร ล้อถาวร ท่ีกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณส าหรับก าลังใจ ความช่วยเหลือ และค าแนะน าจากนายมณี ศิริฟัก นางสุพัตรา ศิริฟัก 
บิดา มารดา พี่ชาย น้องสาว นายกชพร รัตนถาวรกุล และเพื่อนนักศึกษาท่ีให้ก าลังใจเสมอมา 

คุณค่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณของคุณพ่อมณี ศิริฟัก และคุณแม่สุพัตรา ศิริฟัก 
คร ูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้เลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และให้ความเมตตาช่วยเหลือมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ท่ีมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของงานวิจัยครั้งนี้ 

  
  

นงลักษณ์  ศิริฟัก 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ในยุคการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกซึ่งเรียกว่า โลกาภิวัฒน์ (Grobalization) 
หรือโลกไร้พรมแดนเป็นตัวเร่งการผลักดันให้เกิดกระแสการเปล่ียนแปลง ในทุกภาคส่วนของสังคม 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีรูปแบบ และโครงสร้างการเปล่ียนแปลงต่างจากเดิม ประเทศต่างๆท่ัวโลก1

รวมท้ังประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันแบบยั่งยืน สถานศึกษาในฐานะองค์การทางสังคม              
ท่ีมีลักษณะเป็นระบบเปิด ซับซ้อน (Complex) เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต (Dynamic 
Change) ท่ีไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear) ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Unpredictable) และไม่มีดุลย
ภาพ (Unequilibrium) จ าเป็นต้องไวต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  ปัจจุบันเรามักจะได้ยินค าว่า 
(Information and Communication Technology : ICT) กันเสมอ ในเชิงการแข่งขันคนท่ีมีความรู้
ความสามารถเท่านั้น จึงจะสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
ท่ีเราเรียกว่า ยุคสมัยของการด ารงชีวิตภายใต้การแข่งขันด้านความรู้ความสามารถ  (Knowledge-
based economy/society) การน า ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องท่ี
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ มีอิสระท่ีจะเลือกและกระท าการใดๆ โดยปัจเจกชนท่ัวไป รวมถึงชุมชนและท้องถิ่นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางโลกออนไลน์  ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบั ติหน้า ท่ีการงาน รวมไปถึงความสามารถในการท่ีจะมีบทบาทส าคัญและมี ส่วนร่วม                     
ในกระบวนการพัฒนามากขึ้น e-Government ในรูปแบบของ e-Service จะเป็นกลไกหลัก             
ในการปฏิรูป กระบวนการท างานของภาครัฐและเอกชน และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้าน ICT 
ให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในมุมมองท่ีดีต่อสังคม การท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆได้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้การท างานของรัฐมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและธุรกิจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบงานผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) ได้ในทางกลับกันอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมก็คือ ความสามารถ 
 

                                                             
1  Chaos Theory, [Online], accessed February 14, 2013. Availabla from 

http://www.addvance-forecasting.com/weathreducation2chaostheory.html 
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ในการควบคุมและการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐจะท าได้ยากขึ้น ประชาชนสามารถท่ีจะใช้ ICT  

ในการส่ือสารถึงกันและใช้เป็นเครื่องมือกระท าการละเมิดต่อผู้อื่น หรือ  ก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีมี

ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีของสังคมได้รัฐและภาคส่วน ท่ีเกี่ยวข้อง จึงต้อง

ตระหนักถึงมิติต่างๆ ในด้านธรรมาภิบาลท่ีดี การปกป้องคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และความมั่นคง ปลอดภัย

ทางไซเบอร์เพื่อวางนโยบาย มาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเหมาะสม เพื่อความสงบสุข

ของสังคมยุคดิจิทัลท่ีทุกประเทศต่างก็ต้ังเป้าหมายไว้2 การท่ีจะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมดังกล่าวได้ 

ต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ด้านต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อน าไปสู่การผลิต การเข้าถึง การแพร่กระจาย

ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม3 การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น            

การพัฒนาด้านความรู้และคุณธรรมจึงมีความส าคัญ เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติ

เข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลกได้อย่างแท้จริง4 ดังนั้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน            

ทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม จึงต้องปรับ

บทบาทให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 5 ซึ่งการบริหารจัดการไม่ว่าจะเกี่ยวกับภาครัฐ            

หรือเอกชนก็ตาม มีปัจจัยหลายหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการให้งานส าเร็จลุล่วง                  

ตามเป้าหมายท่ีไ ด้ก าหนดไว้  ซึ่ งปัจ จัย ท่ีส า คัญอีกอย่างหนึ่ งก็ คือปัจ จัยเกี่ ยวกับตัว ผู้น า                 

หรือ ผู้บริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนท่ีเปรียบเสมือนผู้บัญชาการในการวางแผนและส่ังงาน คล้ายกับสมอง

ของคน ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีลักษณะภาวะผู้น าท่ีเป็นคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งจะต้องมี ท้ังความรู้ 
                                                             

2 กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 3)ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559,” 22 กุมภาพันธ์ 2557. 

3 กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและมาตรฐานการ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.2550,” 1 พฤษภาคม 2550. 

4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 6. 

5 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน, ภาวะผู้น าแบบโลกาภิวัตน:์ แนวคิดและการวิจัย 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2557), 94. 
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ประสบการณ์ และมีจริยธรรม รวมท้ังมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งเรียกกัน

โดยท่ัวไปว่าเป็นมืออาชีพ ส าหรับการพิจารณาคุณลักษณะของผู้น านั้น มีแนวคิดอยู่มากมาย          

เมื่อพิจารณาลักษณะของผู้น าในปัจจุบันแล้วเห็นว่าทุกองค์การ ได้น าแนวคิดเรื่องการจัดการบริหาร

แนวใหม่มาใช้เพื่อให้องค์การปรับเปล่ียนให้ทันสมัยกับยุคโลกาภิวัตน์  

ปัจจุบันในการบริหารการศึกษานั้น ภาวะผู้น า (Leadership) มีความส าคัญมากกว่ า          

การจัดการ (Management) สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น ามากกว่าการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมกับวิวัฒนาการของโลก เพื่อสามารถน า  

องค์ความรู้สู่การเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)  

ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถปฏิบัติ พันธกิจ ในการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล และเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันนี้ 

หัวใจส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง6  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ีเทคโนโลยีจะไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างานเฉกเช่นท่ีผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่าง
แท้จริงและจะเปล่ียนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ 
และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างส้ินเชิง ประเทศไทย       
จึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ          
โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายท่ีป ระเทศก าลัง    
เผชิญอยู่ หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม7 การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา       
การพัฒนาจึงเป็นส่ิงท่ีต้องกระท าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
                                                             

6
 Michelle Holverson, Effective Leadership in the 21st Century. Accessed 

January 17, 2014, Availabla from http://www.leadingtoday.org/Onmag/sepoct04/mh-
sepoct04.html 

7
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม,” 5 เมษายน 2559, 1. 

http://www.leadingtoday.org/Onmag/
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การส่ือสาร ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการด า เนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน8       
เกิดความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีบทบาทส าคัญ    
ใน ช่ว ง  5  ปีข้ า งหน้ า  ไ ด้แก่  เทคโน โลยี ส่ือสาร ท่ีมี ความ เร็ วและ คุณภาพ สูงมาก  (New 
Communication Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกท่ี
ทุกเวลา (Mobile / Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเช่ือมต่อ
ของสรรพส่ิง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) และเทคโนโลยี        
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Robotics หรือ 
Autonomous Car เป็นเรื่องส าคัญในระยะยาว9 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสารในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพื่อเป็น
พื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการท างานภายใต้นโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจการส่ือสาร     
ของประเทศไทยในอนาคต โดยจะมียุทธศาสตร์การขับเคล่ือน 5 ด้าน คือ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน                    
(Soft Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างด้านการบริการ (Service Infrastructure) การส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) และการส่งเสริม         
การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (Digital Society) ซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเติมโตทางเศรษฐกิจ            
ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป10 และเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันกัน
อย่างสูง จะเห็นได้จากปัญหาและวิกฤตการณ์ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม              
ผู้น าองค์กรจึงมีบทบาทส าคัญ ไม่เพียงผลักดันให้มีการเปล่ียนแปลงเท่านั้น แต่ต้องมีวิธี การ
เปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยสามารถจัดการกับความขัดแย้งและการต่อต้านได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากการเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น านั้น บุคคลซึ่งเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการท่ีจะน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลว11 
                                                             

8
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. “รายงานประจ าปี 2557,” 2557, 3. 

9
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม,” 5 เมษายน 2559, 15. 
10

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. “รายงานประจ าปี 2557,” 2557, 3. 
11

 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน, ภาวะผู้น าแบบโลกาภิวัตน์: แนวคิดและการ
วิจัย,(กรุงเทพ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2557), 93. 



 5 
 

หากกล่าวถึงปัจจัยหรือส่ิงท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ดูเหมือนว่านักวิชาการบุคลากร 
ท่ีอยู่ในองค์การท้ังภาครัฐ เอกชน องค์การพัฒนาเอกชนและประชาชนท่ัวไปจะให้ความส าคัญกับค า
ว่าผู้น าในระดับต้นๆ ซึ่งความส าคัญของผู้น าในแง่ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญหรือเส่ือมขององค์การ
นั้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นและพิสูจน์มาตลอดว่าเป็นความจริง แม้จะมีทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
การทดแทนภาวะผู้น าหรือการลดความส าคัญของผู้น าซึ่งบางแนวคิดกล่าวว่า องค์การบางแห่งอาจไม่
จ าเป็นต้องมีผู้น าเลยก็ได้ ซึ่งก็เป็นเพียงความคิดและอุดมคติเท่านั้น หมายความว่า ผู้น ายังคงมี
ความส าคัญต่อความเจริญและความเส่ือมขององค์การท้ังหลายอยู่ดี ดังนั้น การศึกษาผู้น ายังคงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เข้าใจผู้น าในมิติต่างๆ เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ สาเหตุ              
การเป็นผู้น า อ านาจ ความแตกต่างระหว่างผู้น าและผู้บริหาร ทักษะด้านต่างๆ   ท่ีส าคัญของผู้น า  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับผู้น าท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงองการต่อไป 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมขององค์การท้ังภายในและภายนอกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา            
ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นมีท้ังชนิดฉับพลันมีลักษณะรุนแรงและค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งยากแก่การ
คาดการณ์ ดังนั้น องค์การทางธุรกิจ องค์กรการศึกษาจึงจะต้องมีผู้น าท่ีมีความสามารถเพื่อน าองค์การ
ให้สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ อย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นองค์การจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันและเกิดความเสียหาย12  

ในปัจจุบันนักวิชาการทางการศึกษาได้ศึกษาวิจัย แนวความคิดใหม่ เกี่ยวกับภาวะผู้น ามี
ความเห็นว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารแบบท่ีเรียกว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งแนวคิดท่ีว่านี้ ผู้น า
จะต้องสามารถเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตามให้เกิดความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานเกิน
เป้าหมายท่ีก าหนด ต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ แรงจูงใจและความเช่ือมั่นของผู้ตาม             
ให้มีวุฒิภาวะอยู่ในระดับสูง โดยคูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner) ได้ช้ีให้เห็นว่า                 
การมีภาวะผู้น านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกฝนและพฤติกรรม 
สังเกตได้จากทักษะและความสามารถ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้น า ในการบรรลุ
เป้าหมาย หรือประสบความส า เร็จ และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของแนวคิดภาวะผู้น า                  
การเปล่ียนแปลง เมื่อผู้น าอยู่ในจุดสูงสุดแล้วจะมี 5 หลักปฏิบัติคล้าย ๆ กันทุกคน คือ พวกเขา        
สร้างกระบวนการท่ีท้าทาย สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน สนับสนุนผู้อื่นให้ลงมือปฏิบัติ       
สร้างต้นแบบน าทาง และสุดท้ายอย่างน้อยๆ พวกเราสร้างขวัญและก าลังใจ 3 ทศวรรษต่อมา รูปแบบ 
5 ข้อปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างของภาวะผู้น า ยังคงพิสูจน์ประสิทธิภาพของมันได้อย่างชัดเจน มีหลักฐาน        
ท่ีสร้างผลส าเร็จต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบบุคคล แบบทีม องค์กรและชุมชน โดยรูปแบบ 5 ข้อ
                                                             

12
 พิชาภพ พันธุ์แพ, ผู้น ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, 2554), 2-4.  
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ปฏิบัตินี้ได้เปิดแนวคิดนามธรรมของ ภาวะผู้น า ซึ่งท าให้เข้าใจง่ายว่าข้อปฏิบัติและพฤติกรรมสามารถ
สอนและเรียนรู้ได้ หากทุกคนเต็มใจ ท่ีจะอยากจะพัฒนาและยอมรับความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้น            
โดยวัดและตรวจสอบตามรายการข้อปฏิบัติของภาวะผู้น า (Leadership Practices Inventory : LPI) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินความเป็นเป็นผู้น าในระดับโลก             
จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องยืนยันได้ว่ารูปแบบ 5 ข้อปฏิบัติและเครื่องมือในการประเมินของพวกเรา 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน ท้ังประสิทธิภาพของผู้น าและระดับความมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วม รวมถึงความ
พึงพอใจของผู้ท่ีจะปฏิบัติตาม13 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีบทบาทอย่างสูงในการยกระดับการเรียนรู้ของ
เยาวชนในประเทศ ท าให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากท่ัวทุกมุมโลกได้ทุกท่ี               
ทุกเวลา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในประเทศได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและส่ือท่ีแต่ละคนสนใจได้
ทัดเทียมกับเยาวชนคนอื่นๆท่ัวโลก14 ด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ เครื่องมือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัยสามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างสะดวกเรียกว่า 
“Ubiquitous Learning” ตลอดจนถึงมีการสร้างห้องแห่งอนาคต(Future Class room) เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 มิติ15  

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินค าว่า ICT กันเสมอ ในเชิงการแข่งขันคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เท่านั้น จึงจะสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีเราเรียกว่า           
ยุคสมัยของการด ารงชีวิตภายใต้การแข่งขันด้านความรู้ความสามารถ  (Knowledge-based 
economy/society) การน า ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่อง ท่ี              
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจาก  ICT เป็นเครื่องมือท่ีได้รับ             
การยอมรับว่า มีศักยภาพสูงกว่าเครื่องมือการสอนอื่น ๆ เราสามารถใช้  ICT เพื่อปรับปรุงคุณภาพ       
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ค าว่า  “ICT” ย่อมาจาก Information and Communication 
Technologies หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การรวมตัวกันของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการส่ือสาร (CT) เพื่อให้เกิดการน าข้อมูลข่าวสารมาจัดเก็บอย่างเป็น
                                                             

13
 James Kouzes and Barry Posner, The Leadership Challenge (San 

Francisco: Jossey-Bass, 2002), 166-171. 
14 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, “รายงานฉบับสมบูรณ์ กรอบ

แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย,” พ.ศ.2555, 1. 

15
 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา       

(ฉบับท่ี 3 ) ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ, 2557-2559, 3. 
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ระบบ หรือหมวดหมู่ เพื่อให้ทุกคนท่ีสนใจเข้าถึงข้อมูล และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์                
ตามกรอบแนวความคิดท้ัง 6 ประการ ดังกล่าว จัดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นท่ีส าคัญในสาระขอบข่าย
เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกันกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ิงส าคัญท่ีคุณครู จะท าให้เด็กๆ เรียนรู้ ได้เข้าใจเป็นอย่างดี ก็คือเครื่องมือท่ีเรียกว่า  “ส่ือการ
เรียนรู้” และส่ือการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดก็คือ ส่ิงท่ีจะส่ือให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้ดีท่ีสุด ซึ่งมีมากมาย
หลากหลาย การเรียนรู้ในบางเรื่องแค่คุณครูบอกเล่าหรือแสดงท่าทาง เด็กก็เข้าใจได้ และในบางเรื่อง
ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ เข้ามาช่วย การพิจารณาใช้ส่ือฯ ไม่ควรยึดติดกับ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ส่ือฯ     
ทุกชนิดมีคุณค่าและมีความส าคัญท่ีแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีจะน ามาใช้  เนื่องจากปัจจุบัน      
เป็นยุคของคนใน Generation Z เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีชอบใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) หรือท่ีเรียกว่า
ชาวเน็ต (Netizen) เด็กยุคใหม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะเปล่ียนจากเดิมโดยให้สามารถอยู่ในสังคมได้            
อย่างมีความสุข จึงต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st century skills)16 
 

ปัญหาของการวิจัย   

การศึกษาเป็นการพัฒนาคน ซึ่งเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ การท่ีจะพัฒนา   
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่            
ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือ ทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลกระทบ          
ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ 
โดยเฉพาะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อันไร้ขีดจ ากัดท่ีเกิดขึ้น                 
ซึ่งทุกประเทศในประชาคมโลก ให้ความส าคัญและเร่งพัฒนาเพื่อให้ก้า วทันกับสถานการณ์                  
ท่ีเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้17 โดยทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง      
พ.ศ.2560-2564 ควรมีทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานผลิตก าลังคน            
ให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน สถาบันการศึกษาควรมีหลักสูตรท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทไทยศ 4.0 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    
ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ        
                                                             

16 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน, ภาวะผู้น าแบบโลกาภิวัตน์: แนวคิดและการ
วิจัย(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2557), 94. 

17
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาภาค 4 (พ.ศ. 2560-

2564) (2561), 1. 
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ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการกับการท างาน หลักสูตรการเรียนการสอนต้องสอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นท่ี ควรมุ่งเน้นการก าหนดอนาคตของก าลังคนต้ังแต่แรกเริ่มในการเข้าสู่
กระบวนการศึกษาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมุ่งเน้นให้ก าลังคนมีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา        
หา Know how จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่ งในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้                
เข้ามามีบทบาทในเกือบทุกด้าน ยุทธศาสตร์ในอนาคตแนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูล
ข่าวสารจะอยู่บน Cloud Computing การท าธุรกรรมการเงิน การบัญชี ข้อมูล Database จะอยู่       
บนระบบ Cloud ซึ่งส่งผลท าให้คอมพิวเตอร์ มือถือ มีขนาดเล็กลง เพราะไม่ต้องมีโปรแกรมหรือ
แอพพลิเคช่ันอยู่ในตัวเครื่องอีก เพียงสามารถเช่ือมต่อ Internet ได้ มี Browser เข้าสู่โลก
อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถท างานเกือบทุกอย่างได้แล้ว แนวโน้มท าให้คนท่ีศึกษาทางด้าน IT จะตกงาน 
ถ้าไม่มีความรู้ลึกซึ้งถึงการวิจัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควร           
มีหลายรูปแบบ แต่มีการวัดผลแบบสากล มุ่งเน้นระบบการประเมินผลการศึกษาท่ีจริงจังและเข้มงวด 
ในส่วนของเด็กไทยต้องได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเด็กในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น เด็กไทยต้องมีความฉลาด  เป็นนักคิด นักวิทยาศาสตร์ มีความรู้
ความสามารถส่ือสารภาษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา ท้ังภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มอาเซียน รวมท้ัง
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรอบรู้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการเมือง ก้าวทันเทคโนโลยี  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนา มีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ มี คุณธรรม จริยธรรม และความรักชาติ ในด้านครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ครูต้องเป็นตัวแบบหรือแม่พิมพ์ท่ีดีของสังคม มีเกียรติ มีศักด์ิศรี เป็นคนดี มีคุณธรรม 
รักในอาชีพ รวมท้ังควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้ท่ีจะมาท า หน้าท่ีครูเป็นอย่างดี18  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 55 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ  อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ           
อ าเภอศรีสวัสด์ิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิอ าเภอ ท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน19 ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพื่อใช้              
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานในการศึกษาในจังหวัด ให้บรรลุ
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
                                                             

18
 เรื่องเดียวกัน., 14-15. 

19
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เอกสารล าดับเลขท่ี 4/25561), 13.  
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ดังนี้ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ           
การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิตพัฒนาก าลังคนและ
งานวิจัย ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหาร
จัดการ20  

จากยุทธศาสตร์ท่ี 5 ICT เพื่อการศึกษา ผลการประเมินตัวช้ีวัดของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ช้ีให้เห็นว่าตัวช้ีวัดท่ี 1 มีการน าข้อมูลจากระบบ Data Management 
Center ไปใช้บริหารจัดการในการวิเคราะห์ งบประมาณ และวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้น ๆ สถานศึกษาในสังกัดใช้ ระบบ Data Management Center จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100  งานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาในสังกัด ใช้ระบบ SGS จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 และตัวช้ีวัดท่ี 2 สถานศึกษาในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา  
ในระดับดีและดีมาก ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของ 
สพฐ.จ านวน 39 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 70.91 สถานศึกษาในสังกัด มีการวาแผนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามมาตรฐานการจัดการโรงเรียนศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 สถานศึกษาในสังกัด ท่ีมี             
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) จ านวน 40 แห่ง               
คิดเป็นร้อยละ 72.73 บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน 110 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาในสังกัด ท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จากผลการประเมินตัวช้ีวัดของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ช้ี ให้เห็นว่า มีการประเมินผลการด าเนินงาน                
เพียง 2 ตัวช้ีวัด เท่านั้น ได้แก่ ระบบ Data Management Center และการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)21 ซึ่งไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557–2559 ดังนี้ 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริม
สนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) พัฒนา
                                                             

20
 เรื่องเดียวดัน., 30.   

21
 เรื่องเดียวดัน., 30-32.   
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ               
5) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา22 

การด าเนินการตามข้างต้นท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะสามารถกระท าการส าเร็จได้ ตามเป้าหมายนั้น 
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละแห่ง โดยผู้บริหารต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงและมีกาวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม การส่ังการและการประสานงาน การส่ือสารสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับครู ท้ังในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย23            
ซึ่งปัญหาการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าการ
น าเนื้อหาสาระในส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้สอนให้                  
มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และ            
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครูและนักเรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปใช้ ในกระบวนการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย ประกอบกับสถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส าหรับส่ือไม่เพียงพอ ล้าสมัย รวมท้ังครูยังไม่สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง และผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบ
สถานศึกษาบางแห่งยังขาดส่ือท่ีทันสมัยและมี คุณภาพ ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของครูและผู้เรียน อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการเรียนรู้
ทางการศึกษาท้ังระบบ ให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ี โดยการจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบ Cloud 
Computing ท่ีมีมาตรฐานการจัดเก็บ น าเข้า และแจกจ่าย content และ courseware เดียวกัน 
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม และสนับสนุนทรัพยากร  
ให้โรงเรียนท่ีขาดแคลน ได้รับเครื่องมือ Hardware และ software ท่ีทันสมัยรองรับการศึกษา
ทางไกล ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  จัดระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น24 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจ าต้องใช้ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสมกั บการเปล่ียนแปลงทาง
                                                             

22
 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา       

(ฉบับท่ี 3 ) ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ, 2557-2559, 3. 
23 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(O-NET) ปีการศึกษา2559 - 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560), 1-4.  
24 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12         

พ.ศ.2560 – 2564, ธันวาคม 2559, 61. 
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เทคโนโลยี ภาวการณ์แข่งขันท่ีไร้พรหมแดน ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และภาวะท่ีมีทรัพยากรจ ากัด 
ผู้บริหารจ าต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ด้วยข้อผูกพันต่อการให้บริการสาธารณะ และมีความสารมารถใน    
การกระตุ้นให้บุคคลในองค์กรได้ใช้ศักยภาพท่ีดี ท างานให้เกิดผลสูง สุด กระทรวงศึกษาธิการได้             
มีพันธกิจหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชนโดย
ยึดหลักคุณภาพน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีได้รับ             
การยอมรับในสังคมว่าสามารถช่วยเร่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาได้
อย่าง มีประสิทธิภาพนั้น คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญท่ีได้รับการยอมรับในสังคมว่าสามารถช่วยเร่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ25  

จากแนวคิดและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษา
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
ในสถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี 

2 .  เ พื่ อ ท ร าบ ก า ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ลยี ส า ร สน เ ทศแ ละ ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น สถ าน ศึ ก ษ า                    
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อค าถามของการวิจัย 

1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระดับใด 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระดับใด 
                                                             

25
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน, ภาวะผู้น าแบบโลกาภิวัตน:์ แนวคิดและการ

วิจัย(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2557), 94. 
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3. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี หรือไม่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบข่ายเชิงระบบของการวิจัยไว้เป็นกรอบของการศึกษา 
โดยน าความคิดของ ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์(Lunenburg and Ornstein) ซึ่งประกอบด้วย ระบบ
ย่อยๆภายในองค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวป้อน (input) 
จากส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการ (transformational Process) เปล่ียนแปลงตัวป้อนให้กลายเป็น
ผลผลิต (output) ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพส่ิงแวดล้อม (environment) ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์กร
ท่ีมีลักษณะด าเนินการเชิงระบบเช่นกัน โดยปัจจัยน าเข้าประกอบไปด้วย บุคลากร ( Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)และการจัดการ (Management) ส าหรับกระบวนการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการเรียนสอน การนิเทศการสอนและการพัฒนาครูให้ด าเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลผลิตของสถานศึกษาคือ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน26 มี
หลายทฤษฎี ท่ีได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร เช่น  คูทซ์และ
โพสเนอร์ (Kouzes and posner) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ท้ังเชิงพรรณนาและเชิง
คุณภาพ ได้ข้อสรุปว่า องค์ประกอบ 5 ด้าน ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ 1) กล้าท้าทายต่อ
กระบวนการ (Challenging the Process) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a 
Shared Vision) 3) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to Act)                   
4) เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) 5) การสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the 
                                                             

26
 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012). 20-22. 
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Heart)27 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ได้เสนอภาวะผู้น า
เต็มรูปแบบ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น า ประกอบไปด้วยภาวะผู้น า 3 แบบใหญ่ คือ 
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพล                   
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ สูงขึ้น                         
กว่าความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น
และศักยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์ การจูงใจ
ให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและ
สังคม ซึ่งกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบ 
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือเรียกว่า 4IS ภาวะผู้น าการแลกเปล่ียน (Transactional 
Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้น าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม ขึน้อยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้น า จูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับ             
ท่ีคาดหวังไว้ ผู้น าช่วยให้ ผู้ตามบรรลุเป้าหมาย ผู้น าท าให้ ผู้ตามมีความเช่ือมั่นท่ีจะปฏิบัติงาน                 
ตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ท่ีก าหนด ซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถึงส่ิงท่ีผู้ตามจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผู้น าจูงใจโดยเช่ือมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมาย          
รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลภายนอก บาส (Bass) เคยให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโดยท่ัวไปในองค์การ
ต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภาวะผู้น าเป็นการแลกเปล่ียนนี้ และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-
Faire Leadership: LF) เป็นภาวะผู้น า ท่ีไม่มีความพยายาม ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจท่ีจะเลือกยืน
อยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม ผู้น าจะไม่เอาใจใส่ต่องาน และผู้ตามไม่สนใจปัญหาหรือความต้องการ
ของผู้ตาม และเมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น าจะไม่อยู่ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ                 
ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ยอมแก้ปัญหา มักเอาตัวรอด               
ไม่มีความรับผิดชอบหรืออ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ28 ฟูแลน (Fullan) มีแนวคิดว่า กระบวนการ
เปล่ียนแปลงต้องอาศัยแรงผลักดันในหลายๆด้าน และหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ เป้าประสงค์เชิงคุณธรรม (Moral 
purpose) การเข้าใจการเปล่ียนแปลง (Understanding Chang) การสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship Building) ความรู้ (Knowledge) และการท าให้เกิดความสามัคคี (coherence 
                                                             

27
 Kouzes J.M and Posner B.Z., The Leadership Challenge (San Francisco: 

Jossey-Bass, 1989), 166-171. 
28

 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization 
Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks: Sage 
Publication,1994), 2-4. 
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Making) ในกรอบของพลัง (Energy) ความศรัทธาอย่างแรงกล้า (Enthusiasm) และความหวัง 
(Hope) สร้างพันธะสัญญาท้ังภายนอกและภายใน  เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีกว่า แรงกดดันจะเกิดขึ้นจาก     
การต้ังเป้าหมายท่ียากล าบาก ส่วนแรงสนับสนุน คือ การพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ องค์ประกอบ  
ประการท่ี 2 นี้ จะแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ๆ นั้นต้องมีท้ังแรงกดและแรงสนับสนุน
29 แม็กเชน และ กลินาว (McShane and Glinow) ได้ก าหนดคุณสมบัติของภาวะผู้น าไว้                     
4 องค์ประกอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) คือ 1) สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์กลยุทธ์ (Creating a strategic vision) ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้น าจะเป็นแนวทางใน                   
การปฏิบัติงาน การก าหนดวิสัยทัศน์ไว้สูงจะเป็นการกระตุ้นพนักงาน 2) ความสามารถในการส่ือสาร
วิสัยทัศน์ (Communicating the vision) ผู้น าท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับองค์การได้                
จะต้องมีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศน์ท่ีตนเองได้ก าหนดไว้ให้พนักงานได้เข้าใจเป้าหมาย             
ของวิสัยทัศน์ โดยผ่านการพูดท่ีใช้สัญญาลักษณ์ เรื่องราว เพื่อให้พนักง านได้เห็นภาพในอนาคต            
ของอนาคต 3) เป็นตัวอย่างของพนักงาน (Modeling the vision) ผู้น าจ าเป็นต้องท างาน                
พร้อมอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปด้วย (Walk the talk) ไม่ใช่เอาแต่บอก แต่ไม่ท า (Talk the 
walk) เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานในองค์การ 4) สร้างความผูกพัน             
ต่อวิสัยทัศน์ (Building commitment toward the vision) พฤติกรรมผู้น าแบบสร้าง              
ความเปล่ียนแปลง สามารถท่ีจะสร้างความผูกพันได้จากการแสดงวิสัยทัศน์  เปล่ียนสภาพ           
ของวิสัยทัศน์เป็นนามธรรม เป็นวิธีปฏิบัติจริงร่วมกันของพนักงานให้พนักงานได้เห็นภาพของอนาคต
โดยผ่านการน าเสนอเรื่องราว สัญลักษณ์ เพื่อกระตุ้นความสนใจการมีส่วนร่วมของพนักงาน 30              
เบิร์นส (Burns) ได้จ าแนกประเภทของผู้ว่าผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็น 4 แบบ ประกอบด้วย                
1) ภาวะผู้น าท่ีใช้ปัญญา (Intellectuals) 2) ภาวะผู้น านักปฏิรูป (Reformer) 3) ภาวะผู้น าการปฏิวัติ 
(Revolutionaries) 4) ภาวะผู้น าแบบวีรบุรุษ (Heroes) 31 

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2557-2559 ต้องการท่ีจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้อยู่
ในชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัย สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างสะดวก เรียกว่า “Ubiquitous 
                                                             

29
 Michael Fullan, Leading in a Culture of Change: Personal Action 

Guide and Workbook (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), 5-6. 
30

 Steven L. McShane and Mary Ann Von Glinow, Organizational Behavior 
(U.S.A.: McGraw9Hill/Irwin, 2008), 34-41. 

31
 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 20. 
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Learning” ตลอดจนถึงมีการสร้างห้องแห่งอนาคต(Future Class room) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม  
ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 มิติ คือ  1) การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling)          
2) การเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลา (Engaging) 3) ความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) คือ              
เพิ่มความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการ และส่ือการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบในห้องเรียน
แห่งอนาคต (Future Class room) ยุทธศาสตร์ 5 ด้านท่ีจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา          
2)  ส่ ง เสริ มสนับสนุน ระบบการ เรี ยนการสอนแบบอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์  เพื่ อพัฒนา ผู้ เ รี ยน                        
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 4) พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 5) ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 32 ลอว์, พิกรัมและพลอม (Law , 
Pelgrum and Plomp) ได้เสนอกรอบแนวคิดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในการเรียนการสอนว่ามีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1 ) วิสัยทัศน์ของการศึกษา หรือ
กระบวนการเรียนการสอน 2) ความรู้และทักษะของผู้สอน 3) ความพร้อมของซอฟต์แวร์และเนื้อหา 
และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน            
ยังมีปัจจัยภายนอกท่ีส่งผล คือ นโยบาย ชุมชน และผู้ปกครอง 33 วูท และพิลกรัม (Voogt and 
Pelgrum) ได้เสนอปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน           
ว่ามีอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในโรงเรียน 2 ) การพัฒนาความเป็นผู้น า 
ของโรงเรียน 3) กระบวนการประเมินผล 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้บริหาร         
เพื่อส่ือสารและบริหารจัดการ และ 5) แรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง34 
 

 
 
 

                                                             
32

 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557-2559, 3.  

33 Nancy Law, Willem J. Pelgrum andTjeerd Plomp, Pedagogy and ICT 
use in schools around the world (Centre for information Technology in Education 
Faculty of Education The University of Hong Kong, 2008), 3.   

       
34

  Voogt, J. & Pelgrum, H, ICT และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เทคโนโลยีมนุษย์เล่ม 
1. Accessed September 7, 2017, Availabla from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005356 
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External environment 

Organization 

  

 

 

 

 

 

                                                                               

 

Feedback 

Organization 

External environment 

ภาพที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012). 20-22. 
 : J.M Kouzes and B.Z. Posner , The Leadership Challenge (San Francisco: 
Jossey-Bass, 1989), 166-171. 

: กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การศึกษา   
พ.ศ. 2557-2559, 27-32. 

ปัจจัยน ำเข้ำ  

(Input) 

- บุคลากร  

(Man) 

- งบประมาณ

(Money)  

- วัสดุอุปกรณ์

(Material) 

ผลผลิต 

(Output) 

 

ประสิทธิภาพ

และผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียน 

 

กระบวนกำร (Process) 

  - การบริหาร 

   

   
 

 

 - การจัดการเรียนการสอน 

 - การนิเทศติดตาม 

 

- ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

 

 
- กำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

จากขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย ผู้วิจัยสนใจศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้ใช้ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารตามทฤษฎี แนวคิดของ              

คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and posner) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) กล้าท้าทายต่อกระบวนการ 

(Challenging the Process) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared 

Vision) 3) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to Act) 4) เป็นต้นแบบน าทาง 

(Modeling the Way) 5) การสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart)35  

 ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรี  ตามแนวคิดของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557-2559 ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ท่ีจะยกระดับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ 

ICT เพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้    

ตลอดชีวิต 4) พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 5) ส่งเสริมการวิจัย

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา36 น าเสนอได้ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

                                                             
35

 J.M  Kouzes and B.Z. Posner, The Leadership Challenge (San Francisco: 
Jossey-Bass, 1989), 166-171. 

36
 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2557-2559, 3.  
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ภาพที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ีมา : J.M Kouzes and B.Z Posner., The Leadership Challenge (San Francisco: 

Jossey-Bass, 1989), 166-171. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การศึกษา    

พ.ศ. 2557-2559, 27-32. 

 

 

 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Xtot) 

1. กล้าท้าทายต่อกระบวนการ        

(Challenging the Process) (X1) 

2. สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

(Inspiring a Shared Vision) (X2) 

3. เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้

ผู้อื่น (Enabling Others to Act) (X3) 

4. เป็นต้นแบบน าทาง                               

(Modeling the Way) (X4) 

5. สร้างขวัญก าลังใจ        

(Encouraging the Heart) (X5) 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ             

การส่ือสาร (Ytot) 

1. ยกระดับความสามารถของผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT 

เพื่อการศึกษา (Y1) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการ

สอนแบบอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน (Y2)  

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อ

ขยายโอกาสการเข้าถึ งบริการทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Y3) 

4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการบริการ (Y4) 

5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้

ด้ าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อ

การศึกษา (Y5) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าท่ีใช้ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดความหมาย

ของ ค าต่างๆดังนี้ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในต าแหน่งผู้น าในการท่ีจะ

กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์กร มุ่งไปสู่ความส า เร็จตามเป้าหมายท้ังนี้

ประกอบด้วย 1)  ก ล้าท้าทายต่อกระบวนการ 2)  สร้างแรงบันดาลใจ วิ สัย ทัศน์ ร่ วมกัน                    

3) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น 4) เป็นต้นแบบน าทาง 5) สร้างขวัญก าลังใจ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท้ังนี้ประกอบด้วย 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 4) พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การบริการ 5) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6                

ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 แห่ง 

สถานศึ กษ า ใ น จั งห วั ดกาญจนบุ รี  หม า ย ถึ ง  โ ร ง เ รี ยน สั ง กั ด ส า นั ก ง าน                   

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 -6                 

ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 โรง 
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บทที่  2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาและการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

เรื่องเกี่ยวข้อง จากแนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

การศึกษา ในสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยน าเสนอสาระส าคัญซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง(Transformational Leadership) มีช่ือเรียกเป็นภาษาไทยท่ีพบ
โดยท่ัวไป เช่น ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ ภาวะผู้น าการปฏิรูป และภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง   
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีผู้ให้ความหมายของ “ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง” หลายท่าน ดังนี้  

คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes & Posner) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกฝนและพฤติกรรม วิธีการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับ
ผู้น าในการบรรลุเป้าหมาย หรือประสบความส าเร็จ วิธีการเหล่านี้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ
แนวคิดของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง วิธีการเหล่านี้ประกอบด้วย กล้าท้าทายต่อกระบวนการ            
การสร้างแรงบันดาลใจมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น เป็นต้นแบบน า
ทางและการสร้างขวัญและก าลังใจ37 

บาส (Bass) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น าแบบเปล่ียนแปลงนั้น จูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานได้
มากกว่าความคาดหวัง โดย 1) ยกระดับความมีสติรู้คิดของผู้ตามในเรื่องความส าคัญ และคุณค่าของ
เป้าหมาย ท้ังท่ีเป็นแบบเฉพาะเจาะจง และเป้าหมายท่ีเป็นอุดมคติ 2) จูงใจให้ ผู้ตามค านึงถึ ง
                                                             

37
 J.M Kouzes and B.Z Posner., The Leadership Challenge (San Francisco: 

Jossey-Bass, 2002), 166-171. 
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ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การมากกว่าท่ีจะค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง และ 3) ผลักดันให้ผู้ตาม
ตระหนักถึงความต้องการของตนเองในระดับท่ีสูงขึ้น38 

ฟูแลน(Fullan) กล่าวว่า ความเป็นผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้น ต้องเป็นผู้น าในทุกระดับช้ัน
ของการท างาน เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญในการปฏิรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าท่ีให้ความส าคัญกับการ
สร้างศัพยภาพและพัฒนาความเป็นผู้น าให้แก่บุคคลอื่นต่อไป39 

บาส และ อาโวลีโอ (Bass & Avolio) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงว่าสามารถเห็นได้
จากผู้น าท่ีมีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตาม ให้มองงาน
ของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ (Mission )  และวิสัยทัศน์ (Vision) 
ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถท่ี
สูงขึ้น มีศักยภาพมากข้ึน ชักน าให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเอง
ไปสู่ส่ิงท่ีจะท าให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะชักน าผู้อื่นให้ท ามากกว่าท่ีพวกเขาต้ังใจ
ต้ังแต่ต้น และบ่อยครั้งมากกว่าท่ีพวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ ผู้น าจะมีการท้าทายความคาดหวังและ
มักจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ีสูงขึ้น40  

เบิร์น (Burn) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้น าเข้าไป         
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตาม ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็นการยกระดับแรงจูงใจและระดับจริยธรรม
ให้สูงขึ้น ลักษณะของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงนี้ มุ่งความสนใจไปท่ีความต้องการและแรงจูงใจของ
ผู้ตาม เพื่อเป็นการดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวผู้ตามออกมาให้ได้สูงสุด ซึ่งกระบวนการนี้ส่สงผลกระทบ   
ในลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้ท้ังผู้น าและผู้ตามมีระดับแรงจูงใจและระดับ
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น41 

ดูบริน (DuBrin) กล่าวถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงว่า หมายถึง การมุ่งเน้นการ
เปล่ียนแปลงท้ังองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรม จนส่งผลท าให้สมาชิกรู้สึก
                                                             

38
  Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectation 

(New York: Free Press, 1985), 14-20.  
39 Michael Fullan, Leading in a Culture of Change: Personal Action 

Guide and Workbook (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), 40. 
40

 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization 
Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks: Sage 
Publication,1994), 2.  

41 James M. Burn Leadership (New York: Harper & Row,1978), 4. 
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อยากปรับเปล่ียนอย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ผู้น าจะต้องช่วยยกระดับความต้องการของบุคคลให้สูงขึ้น 
สร้างค่านิยมให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นด้วย42 

เรซิลและสแวนสัน (Razil and Swanson) กล่าวถึงผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงว่า เป็นผู้จูงใจ
ให้บุคคลปฏิบัติงานเกินความคาดหวังปกติ มุ่งไปท่ีภารกิจงานด้วยความสนใจท่ีเกิดขึ้นภายในตนเอง 
มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสูง และท าให้พวกเขามีความมั่นใจในการท่ีจะใช้ความสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในภารกิจนั้นๆ43 

เดสเลอร์ (Dessler) กล่าวว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในเรื่องทัศนคติและข้อสมมุติฐานของสมาชิกองค์การและต่อการสร้างความ
ผูกพันส าหรับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร44 

กริฟฟิน (Griffin) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงหมายถึง พฤติกรรมของผู้น า ท่ี
ด าเนินการเหนือความคาดหวังปกติ โดยการถ่ายโอนความรู้สึกต่อพันธกิจ การกระตุ้นประสบการณ์
การเรียนรู้ การดลใจให้ใช้วิธีใหม่ในการคิด45 

ยูคล์ (Yukl) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีสร้างความผูกพันต่อจุดประสงค์ของ
องค์การ และเพิ่มพลังอ านาจให้แก่ผู้ตาม เพื่อท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์46 

ลูเนนเบิร์ก และ ออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงเป็นพฤติกรรมของผู้น าท่ีกระตุ้น จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระท ามากกว่าท่ีได้ความ

คาดหวังไว้47 

                                                             
42 Andrew J. DuBrin, Leadership: Reseach Findings Practice, and Skill 

(Houghton Mifflin Compay, 1998), 198.  
43

 T.A. Razil and A.D. Swanson, Fundamental concept of Educational 
Leadership, 2nd (New Jersey: Merrill Preantice-Hall, 1998), 32. 

44
 Gary Dessler, Management: Leading People and Organization in the 

21st Century (New Lersey: Prentice-Hall International, 1998), 202. 
45

 Paul Griffin, Diction of 20th century music Paul Griffiths (New York: 
Thames and Hudson, 1996), 524. 

46
 G Yukl G, Leadership in Organization (New Jersey: Prentioce-Hall Inc, 

1998), 20. 
47

 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices 3th ed (Australia: Wadsworth, 2000), 150-151. 
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มัสชินสกาย (Mushinsky) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ไว้ว่าเป็นกระบวนการ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การและสร้างความผูกพัน            
ในการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเกี่ยวข้อง                 
กับอิทธิพลของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตาม แต่ผลกระทบต่ออิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับมาเป็น
ผู้น า และเป็นผู้ท่ีเปล่ียนแปลงหน่วยงานในกระบวนการการเปล่ียนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าในระดับ
ต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์การ48 

ลีทวูด และแจนซี่ (Leithwood & Jantzi) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นการแสดง
พฤติกรรมของผู้น าท่ีคอยกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าองค์การมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย             
ของกลุ่ม และการให้ความร่วมมือของกลุ่ม โดยมีการแสดงออกใน 6 ด้าน คือ การระบุวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน การเกื้อกูล การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล               
การกระตุ้นทางปัญญา การเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสมการ และคาดหวังผลปฏิบัติงานของผู้ตาม              
ในระดับสูง49  

กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลในต าแหน่งผู้น า              
ในการท่ีจะกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์กร มุ่ งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย                
ท้ังนี้ประกอบด้วย 1) เป็นต้นแบบน าทาง 2) การสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) กล้าท้าทาย
ต่อกระบวนการ 4) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น 5) การสร้างขวัญก าลังใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 M.P Mushinsky. Psychology : An Introduction to Industrial and 
Organizatioonal Psychology 5th ed (CA: Brooks/Cole, 1997), 373. 

49
 Kenneth Leithwood, Doris Jantzi and Rosanne Steinbach, Changing 

Leadership for Changing Time (Buckingham: Open University Press, 1996), 510. 
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แนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership) 

แนวคิดทางการศึกษาของผู้น าแนวใหม่ท่ีมุ่งยกระดับความต้องการความเช่ือ ทัศนคติ 
คุณธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเปล่ียนแปลงกลุ่มองค์การให้มีประสิทธิผล    
โดยมีแนวคิดว่าการศึกษาภาวะผู้น าในระยะท่ีผ่านมายังไม่สามารถอธิบายภาวะผู้น าอย่าง        
ชัดเจน และยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแท้ของภาวะผู้น าท่ีสอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบัน50                  

 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง เจตค ติและ
สมมุติฐานของสมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันในการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์              
ท่ีส าคัญขององค์การ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพล
นั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้น า และผู้ท่ีเปล่ียนแปลงหน่วยงานในกระบวนการ
ของการเปล่ียนแปลงขององค์กร ดังนั้น จึงได้รับการมองว่ าเป็นกระบวนการท่ีเป็นองค์รวมและ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าระดับต่างๆในหน่วยย่อยขององค์การ51 ซึ่งบาส (Bass) กล่าวว่า 
ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะเป็นมากกว่าผู้น าบารมี (Charisma) เช่น นักร้อง ดารา ไม่มีการเปล่ียนผู้ตาม
อย่างเป็นระบบ แม้บารมีจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญแต่ไม่เพียงพอ52 

แฮร์ริส (harris) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้น าการเปล่ียนแปลงจะมีดังนี้ 
1) ให้ผู้ตามมีอิสระในการท างาน และส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง 
2) มีความเป็นมิตรกับผู้ตาม ใช้วิธีแบบไม่เป็นทางการกับผู้ตาม เหมือนกับบิดาท่ีบุตร
จะไปหาเมื่อไหร่ก็ได้ 
3) เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการ
ปฏิบัติงานขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  
4) ยั่วยุผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน ยกย่อง ยอมรับ 
และเปิดใจกว้าง ขณะเดียวกันก็แลกเปล่ียนความรู้ความช านาญกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

                                                             
50

 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 20. 
51

 Pual M. Muchinsky, Psychology Applied to Work an Introductions 
toInductrail and Organizational Psychology (Belmont: Brooks/Cole Pub., 1997), 374. 

52
 Bernard M. Bass, “Leadership and Performance Beyond Expectation” 

Quote in Leadership in Organization. 2nd ed., 57, Gary A. Yukl, (Englewood Cliffes, 
New Jersay: Prentice – Hall, 1989), 57. 
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5) แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่น กระตือรือร้น ตระนักในศักด์ิศรีของบุคคลและ     
มีความภักดี53 

บาส (Bass) ได้อธิบายลักษณะของผู้น าท้ังสองประเภท คือ ผู้น าแลกเปล่ียนจะมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามดังนี้  

1) ผู้น าจะพิจารณาว่าอะไรคือส่ิงท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจากการท างาน       
และพยายามให้เขารับมันตราบท่ีผลการปฏิบัติงานบรรลุความต้องการ 
2) มีการแลกเปล่ียนผลตอบแทน และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน ส าหรับ        
ความพยายามท่ีเหมาะสม 
3) ตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา นานเท่า        
ท่ีเขาจะท างานให้ลุล่วง 

ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและพบได้เมื่อผู้น ามีลักษณะ ดังนี้  
1) ยั่วยุความสนใจของผู้ร่วมงานหรือพูดใต้บังคับบัญชาให้มอบงานของตนเองด้วย
การมุ่งผลส าเร็จท่ีสูงขึ้น 
2) ท าให้ผู้ตามตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน หรือ
วิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ 
3) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาระดับท่ีสูงขึ้น 
4) ยั่วยุให้ผู้ตามลดความสนใจในตนเองลงและท างานเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ54 

 

จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงพบว่า ผู้น าจะมีการถ่ายโอนหน้าท่ี         

ความรับผิดชอบและอ านาจท่ีส าคัญ และขจัดข้อจ ากัดการท างานท่ีไม่จ าเป็นออกไป ผู้น ามีการดูแล      

สอนทักษะแก่ผู้ตามท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหา ต้องการการริเริ่มการกระตุ้นการมีส่วนร่ วม        

ในการตัดสินใจท่ีส าคัญ การกระตุ้นกันแบ่งปันความคิด การตระหนักในข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง        

ส่งเสริมความร่วมมือ รวมท้ังส่งเสริมการแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ 
                                                             

53 Phillip R. Harris, High performance Leadership: Strategies for Maximum 
Career Productivity, (Glenview Illinois: Scott Foresman and Company, 1989), 10. 

54 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization 
Effectiveness Through Transformational Leadership (California: Sage Publications, 
1994), 2. 
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ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะท าการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารเพื่ อนเน้นและ              

สร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ55 

กล่าวโดยสรุป คือ หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผู้น าบารมีแล้ว ได้มีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบใหม่ขึ้น คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ( Transformational 

Leadership) ท่ีไ ด้มีการกล่าวถึ ง คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ เบิร์น (Burns)            

ในปี ค.ศ. 1978 และบาส (Bass) ในปี ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎี     

ภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผล และมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนมากมาย รวมท้ังมีการฝึกอบรม        

เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าตามทฤษฎีด้วย คือภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของบาส (Bass) 

1. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบิร์นส (Burns) 

ในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ตอนเริ่มต้นได้รับกับพัฒนามาจากการวิจัยเชิงบรรยาย
ผู้น าทางการเมือง โดยเบิร์นส (Burns) อธิบายภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม
และในทางกลับกันผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขของผู้น าเช่นเดียวกัน ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
มองได้ท้ังระดับแคบ ท่ีเป็นกระบวนการท่ีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual) และในระดับกว้าง
ท่ีเป็นกระบวนการในการใช้อ านาจเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน56 ในทฤษฎีของเบิร์นส 
(Burns) ผู้น าการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตามโดยการยกระดับ
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่น ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน 
สันติภาพและมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลัว ความอิจฉาริษยา เพื่อให้ผู้ตาม              
ก้าวขึ้นจาก “ตัวตนในทุกๆวัน” (Everyday selves) ไปสู่ “ตัวตนท่ีดีกว่า” (Better selves) เบิร์นส 
(Burns) มีแนวคิดว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การ                
ในทุกๆต าแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือผู้ตาม และอาจจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเท่าเทียมกันสูงกว่าหรือ
                                                             

55
 Gary Yukl and Van David D. Fleet, “Theory and Research on 

Leadership in Organizations,” In Handbook of industrial and Organizational 
Psychlogy, 2nd ed., (3 edited by Marvin: D. Dunnette and Leaetta M. Hough, 1992), 
175-176. 

56
 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 20. 
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ต่ ากว่าก็ได้57 เบิร์นส (Burns)  ได้ให้ความหมายภาวะผู้น า หมายถึง การท่ีผู้น าท าให้ผู้ตามสามารถ
บรรลุจุดหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจความต้องการ ความจ าเป็น และความคาดหวังของผู้น า
และของผู้ตาม ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของคนท่ีมีความแตกต่างกันในด้านอ านาจระดับแรงจูงใจและ
ทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ 

1) ผู้น าการแลกเปล่ียน (Transformational Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีผู้น าติดต่อกับ 
ผู้ตาม เพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยใช้กระบวนการต่อรอง โดยผู้น าจะใช้รางวัลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อแลกเปล่ียนกับความส าเร็จ ในการท างานถือว่าผู้น าจะใช้ผู้ตามท่ีมี
ความต้องการอยู่ในระดับข้ันตอนแรกตามทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s 
need hierarchy Theory)  

2) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าจะตระหนักถึง            
ความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับ                 
ความต้องการซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนสภาพท้ังสองฝ่าย คือ เปล่ียนผู้ตามไปเป็นผู้น า                  
การเป ล่ียนแปลง และเปล่ียน ผู้น าการเปล่ียนแปลงไปเป็น ผู้ น าแบบจริยธรรม โดย ผู้น า                          
การเปล่ียนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้เกิดความส านึก 
(Conscious) และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s need hierarchy Theory) และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์อันสูงส่ง และ
ยึดถือว่าค่านิยมเชิงจริยธรรมเป็นคุณค่าของจุดหมายหมาย (End values) เช่น อิสรภาพ                 
ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและเสรีมนุษยชน ท้ังนี้เพื่อไม่ให้ผู้ตามถูกครอบง าด้วยอ านาจ
ฝ่ายต่ า เช่น ความกลัว ความโลภ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา เป็นต้น 

3) ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นผู้น า              
แบบจริยธรรมอย่างแท้จริง เมื่อผู้น าได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรม             
ของท้ังผู้น าและ ผู้ตามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังสองฝ่าย อ านาจของผู้น าจะเกิดขึ้น
เมื่อผู้น าท าให้ผู้ตามตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับท่ีสูงกว่าเดิมตามล าดับขั้น                 
ความต้องการต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s need hierarchy Theory) ระดับการพัฒนาใน        
ระดับขั้นท่ีสูงกว่าเดิมหรือระดับการพัฒนาจริยธรรมแล้วจ าด าเนินการเปล่ียนแปลง ท าให้ผู้น าและ             
ผู้ตามไปสู่จุดหมายท่ีสูงขึ้น 
                                                             

57 Gary A. Yulk, Leadership in Organization (Englrwood Cloffs N.J: 
Prentice Hall, 1989), 21. 
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ภาวะผู้น าทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบิร์นส มีลักษณะเป็นแกนต่อเนื่อง ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนอยู่ปลายสุดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่ภาวะ
ผู้น าแบบจริยธรรม 

เบิร์นส (Burns) จ าแนกประเภทของผู้ว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 แบบ ประกอบด้วย 

1) ภาวะผู้น าที่ใช้ปัญญา (Intellectuals) คือ ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่สามารถเปลี่ยนสภาพ 
สังคม มีแนวคิดและค่านิยมในการมองข้ามความต้องการและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมุ่งเน้นเป้าประสงค์
ที่มาจากค่านิยม 

2) ภาวะผู้น านักปฏิรูป (Reformer) คือ ภาวะผู้น าที่ต้องการมีส่วนร่วมของพันธมิตร 
ทั้งที่มีเป้าหมายที่จะปฏิรูปและไม่ปฏิรูปตนเอง เป็นภาวะผู้น าที่เน้นคุณธรรม มุ่งจับคู่วิธีการและ
เป้าหมาย เปลี่ยนสภาพส่วนต่างๆของสังคมให้ตระหนักถึง หลักคุณธรรม (Moral Principles) 

3) ภาวะผู้น าการปฏิวัติ (Revolutionaries) คือ ภาวะผู้น าที่ต้องการการผูกมัด   
ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ ความไม่เห็นแก่ตัว และแม้แต่การละทิ้งตัวเอง นักปฏิรูปปฏิบัติการเป็นส่วนๆ 
(The Parts) ในขณะที่นักปฏิวัติปฏิบัติการในภาพรวม (The Whole) ให้ความหมายที่กว้างมากที่สุด 
การปฏิวัติคือการเปลี่ยนสภาพของระบบสังคม ทั้งระบบให้สมบูรณ์และวงกว้างการเปลี่ยนสภาพดังกล่าว 
หมายถึง การสร้างลัทธิใหม่ ความเคลื่อนไหว ความกระตือรือร้นที่จะล้มล้างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และสามารถส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม กฎหมาย และแม้แต่ชนชั้นทางสังคมใหม่ 

4) ภาวะผู้น าแบบวีรบุรุษ (Heroes) คือ ภาวะผู้น าที่มีบารมีหรือความสามารถพิเศษ 

(Charismatics) ซึ่งถูกอ้างอิงมากที่สุดในปัจจุบัน ในฐานะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ค านึงถึงและต้องการผู้ตามที่มีศักยภาพ จึงเป็นบุคคลที่สมบูรณ์               
แบบกล่าวคือ มีสติปัญญา เป็นนักปฏิรูป เป็นนักปฏิวัติ และเป็นวีรบุรุษ (มีบารมี) ซึ่งทฤษฎีของ เบิร์นส 
สรุปว่า ค่านิยมแบบผิดศีลธรรมผลักดันให้บุคคลสามารถใช้อ านาจ แต่ไม่ใช่ผู้น าตามค าจ ากัดความ             
ของเบิร์นส ค่านิยมเชิงคุณธรรม (วิธีการกับเป้าหมาย) ผลักดันให้เกิดภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและ   
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งแตกต่างจากอ านาจที่ชั่วร้ายของผู้ที่ประพฤติผิดศีลธรรม กล่าวโดยสรุป
รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบิร์นส คือ ผู้น า ที่มีคุณธรรม ซึ่งถือเป็นผู้น าที่แท้จริง เนื่องจาก
ผู้น าที่ไม่มีคุณธรรมไม่สามารถน าผู้ตามไปสู่การให้เหตุผลเชิงคุณธรรมในระดับที่สูงข้ึน(ตามล าดับข้ั น            
ของโคเบิร์ก) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง “มีศักยภาพมากกว่า” “ซับซ้อนมากกว่า”“มีคุณธรรมสูงกว่า” 
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลียน และเน้นเป้าหมาย (Ends) ตามทฤษฎีอ านาจและแรงจูงใจทางจิตวิทยา            
ของเบิร์นส “ผู้น าทุกคน คือ ผู้มีอ านาจแต่ไม่ใช่ผู้มีอ านาจทุกคนที่จะเป็นผู้น า และในทางจิตวิทยา              
ผู้ใช้อ านาจจะแตกต่างจากผู้น า เนื่องจากผู้ ใช้อ านาจ “ปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนสิ่งของ” และ “ผู้น า              
ที่แท้จริงไม่ได้ลบล้างแรงจูงใจของผู้ตาม” บนยอดปิรามิด คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผู้ที่เปลี่ยน           
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ผู้ตามให้เป็นผู้น า และอาจจะเปล่ียนผู้น าให้เป็นผู้ท าให้เกิดคุณธรรม”(Moral Agents) ผู้น าและผู้ตาม
มีความสัมพันธ์บนฐานของอ านาจและค่านิยมเชิงคุณธรรม58 

2. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) 

จากทฤษฎีของเบิร์นส (Burns) ต่อมา บาส (Bass) ไ ด้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น า              
ท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น เพื่ออธิบายกระบวนการเปล่ียนสภาพในองค์การและได้ช้ีให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงแบบบารมี (Charismatic Leadership) และภาวะผู้น า             
แบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) บาส (Bass) นิยามภาวะผู้น าในแง่ของผลกระทบ        
ของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตามผู้น าเปล่ียนสภาพผู้ตาม โดยการท าให้พวกเขาตระหนักในความส าคัญและคุณค่า
ผลลัพธ์ของงานมากขึ้นหรือโดยยกระดับความต้องการของผู้ตาม หรือโดยชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่
องค์การมากกว่าสนใจตนเอง (Self - interest) ผลจากอิทธิพลเหล่านี้ ท าให้ผู้ตามมีความเช่ือมั่นและ
เคารพในตัวผู้น า และได้รับการจูงใจให้ท าส่ิงต่างๆ ให้มากกว่าท่ีคาดหวังไว้ในตอนแรก บาส (Bass) 
เห็นว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง เป็นมากกว่าค าเพียงค าเดียวท่ีเรียกว่า บารมี ( Charisma)                   
บารมีได้รับ การนิยามว่าเป็นกระบวนการซึ่งผู้น าส่งอิทธิพลต่อผู้ตามโดยการปลุกเร้าอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง
และความเป็นเอกลักษณ์ของผู้น า บาส (Bass) เห็นว่าการมีบารมีมีความจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับ
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ยังมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอีก 3 ส่วน ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง                      
ท่ีมีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุ้นปัญญา ( Intellectual Stimulation) การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจก (Individualized Consideration) บุคคล และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration 
Motivation) ท้ัง 3 องค์ประกอบรวมกับการสร้างบารมี เป็นองค์ประกอบท่ีมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ                
สร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ตาม ผลท่ีผสมผสานท าให้ผู้น าการเปล่ียนแปลงแตกต่างกั บผู้น า              
แบบบารมี นอกจากนี้ผู้น าการเปล่ียนแปลงพยายามท่ีจะเพิ่มพลัง (Empower) และยกระดับผู้ตาม 
ในขณะท่ีผู้น าแบบบารมีหลายคนพยายามท่ีจะท าให้ผู้ตามอ่อนแอ ต้องคอยพึ่งผู้น า และสร้าง             
ความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพัน ในแนวคิดของ บาส (Bass) ให้นิยามภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีกว้างกว่า บอร์น (Burs) โดยไม่ใช่แค่เพียงใช้ส่ิงจูงใจ (Incentive) เพื่อให้มีความพยายาม  
มากขึ้น แต่จะรวมการท าให้งานท่ีต้องการมีความชัดเจนขึ้นเพื่อการให้รางวัลตอบแทน ในตอนเริ่มต้น
ของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของบาส (Bass) ได้เสนอว่าผู้น า 2 แบบ คือ 1) ภาวะผู้น า               
แบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) 2) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ท่ีมีความต่อเนื่องกัน ตามรูปแบบภาวะผู้น า             
                                                             

58
 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 20. 
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การเปลี่ยนแปลงจะมีความต่อเนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยผู้น าจะใช้ภาวะผู้น า                      
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เพื่อพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงข้ึนต่อเนื่อง
จากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ภาวะผู้น าทั้งสองประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกัน
อาจใช้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งบาส (Bass) เปรียบเทียบให้เห็นว่า ความเป็น
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพข้ันต่ ากว่า ส่วนภาวะผู้น า                
การเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพข้ันที่สูง บาส (Bass) ยังได้กล่าวถึงภาวะผู้น า            
การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนขยายของภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน เนื่องจากภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนจะเน้น
เฉพาะเรื่องการจัดการหรือการแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดข้ึนระหว่า งผู้น า ผู้ร่วมท างานและผู้ตามซึ่ง                   
การแลกเปลี่ยนนี้จะอยู่บนพื้นฐานที่ผู้น าถูกเถียงพูดคุยกันว่ามีความต้องการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและ
รางวัลที่ผู้ตามและผู้ร่วมงานจะได้รับถ้าพวกเขาท าส าเร็จ แต่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติ               
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามมากกว่าการก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงธรรมดา พวกเขาจะมี           
การปฏิบัติในวิถีทางที่จะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงาน และบาส (Bass) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง             
มีความแตกต่างจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดข้ึนแยกจากกัน ซึ่งผู้น าคนเดียว 
อาจใช้ได้ทั้งภาวะผู้น าทั้งสองแบบตามสถานการณ์หรือเวลาที่แตกต่างกัน59  

3. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and posner) 

คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and posner) ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีภาวะผู้น านั้นไม่ได้ข้ึนอยู่
กับต าแหน่ง แต่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกฝนและพฤติกรรม สังเกตได้จากทักษะและความสามารถ 
แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่อง วัฒนธรรม เพศ อายุ และตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเป็นแนวทาง
ให้กับผู้น า ในการบรรลุเป้าหมาย หรือประสบความส าเร็จ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของแนวคิด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พวกเขาได้พัฒนาการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติภาวะผู้น า           
ในปัจจุบัน และเมื่อพวกเขาเริ่มศึกษาก็ค้นพบว่า อะไรคือสิ่งที่ผู้น าที่ย่ิงใหญ่ท าเมื่อพวกเราอยู่ในจุดสูงสุด 
พวกเขาค้นพบว่าเมื่อผู้น าอยู่ในจุดสูงสุดแล้วจะมี 5 หลักปฏิบัติคล้ายๆกันทุกคน คือ พวกเขาสร้าง
แบบจ าลอง, สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน, สร้างกระบวนการที่ท้าทาย, สนับสนุนผู้อื่นให้ลงมือ
ปฏิบัติ และสุดท้ายอย่างน้อยๆ พวกเราสร้างขวัญและก าลังใจ 3 ทศวรรษต่อมารูปแบบ 5 ข้อปฏิบัติที่
เป็นแบบอย่างของภาวะผู้น า ยังคงพิสูจน์ประสทิธิภาพของมันได้อย่างชดัเจน  มีหลักฐานที่สร้างผลส าเร็จ
ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบบุคคล แบบทีมองค์กรและชุมชน โดยรูปแบบ 5 ข้อปฏิบัตินี้ได้เปิด
แนวคิดนามธรรมของภาวะผู้น า ซึ่งท าให้เข้าใจง่ายว่าข้อปฏิบัติและพฤติกรรมสามารถสอนและเรียนรู้ได้ 
                                                             

59 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond expectations 
(New York: Free Press, 1985), 123-125. 
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หากทุกคนเต็มใจท่ีจะอยากจะพัฒนาและยอมรับความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้น โดยวัดและตรวจสอบตาม
รายการข้อปฏิบัติของภาวะผู้น า (LPI) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมิน
ความเป็นเป็นผู้น าในระดับโลก จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องยืนยันได้ว่ารูปแบบ 5 ข้อปฏิบัติและ               
เครื่องมือในการประเมินของพวกเรา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน ท้ังประสิทธิภาพของผู้น าและ             
ระดับความมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วม รวมถึงความพึงพอใจของผู้ท่ีจะปฏิบัติตาม60 

4. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ ไมเคิล ฟูแลน (Micael Fullan) 

ไมเคิล ฟูลแลน (Micael Fulan) มีแนวคิดว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงต้อง          
อาศัยแรงผลักดันในหลายๆด้าน และหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคือ ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ เป้าประสงค์เชิงคุณธรรม (Moral purpose)           
การเข้าใจการเปล่ียนแปลง (Understanding Chang) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship 
Building) ความรู้ (Knowledge) และการท าให้เกิดความสามัคคี (coherence Making) ในกรอบ
ของพลัง (Energy) ความศรัทธาอย่างแรงกล้า (Enthusiasm) และความหวัง (Hope) สร้างพันธะ
สัญญาท้ังภายนอกและภายใน  เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีกว่า แรงกดดันจะเกิดขึ้นจากการต้ังเป้าหมาย           
ท่ียากล าบาก ส่วนแรงสนับสนุน คือ การพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ องค์ประกอบประการท่ี 2 นี้ จะแสดง
ให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ๆ นั้นต้องมีท้ังแรงกดและแรงสนับสนุน 

ในสังคมนั้นมีแรงท่ีต่อต้านอยู่มากมาย นั่นก็หมายความว่า จ าเป็นต้องมีพลังใหม่ๆเข้ามา
ช่วยป้องกันเปล่ียนทิศทาง พลังใหม่ๆเหล่านี้ คือ การใช้แรงกดดันกับแรงสนับสนุนอย่างถูกต้อง               
แรงกดดันนั้นจะต้องมีเป้าหมาย มีการประเมินตรวจสอบท่ีโปร่งใส และมีคุณธรรม ส่วนแรงสนับสนุน
จะเป็นการพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ และเวลาท่ีใช้ในการศึกษาและท างานร่วมกันมากขึ้น            
ยิ่งแรงกดดันและแรงสนับสนุนท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากเท่าไรการเปล่ียนแปลงก็จะ                
ประสบผลส าเร็จมากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีแรงกดดันท้ัง 8 ซึ่งรวมถึงแรงกดดันและแรงสนับสนุนแล้วก็จะ
ท าให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้น นอกจากนี้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงยังต้องการการยอมรับท่ีผู้บริหาร
ต้องการท าให้เงียบ (Respect Those You Want to Sience) การก้าวสู่อันอันตรายในการสร้าง
พันธมิตรใหม่ (Move Toward the Danger in Forming New Alliances)  การบริหารจัดการ          
                                                             

60
 J.M Kouzes  and B.Z. Posner, The Leadership Challenge (San Francisco: 

Jossey-Bass, 2002), 166-171. 
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โดยใช้ความฉลาดทางอารมณ์และเหตุผล (Manage Emotionally as Wall Rationally) และ           
การต่อสู้กับสาเหตุของความพ่ายแพ้ (Fight For Lost Causes)61 

 

5. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) 

บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) กล่าวว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงได้พัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนาและฝึกอบรม
จากทุกระดับในองค์การและในสังคม ท้ังกับผู้น าทุกระดับและท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม            
จนถึงผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้นท้ังในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการทหาร 
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาในต่างเช้ือชาติและต่างวัฒนธรรม 62 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า           
ภาวะ ผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีวัดโดยเครื่องมือวัดภาวะ ผู้น า  ( Multifactor Leadership 
Questionnaire : MLQ) ท่ีสร้างและพัฒนาโดยบาสและอโวลิโอ เป็นภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพและ
ให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้น ากับแบบแลกเปล่ียน และมีงานวิจัยเชิงประจักษ์และการศึกษา           
เชิงทฤษฎีจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ             
การเพิ่มผลการปฏิบัติงานของคนและขององค์การ หลังจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัยเกี่ยวกับ
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง คือ ต้ังแต่บาส (Bass) เสนอทฤษฎีนี้ ในปี              
ค.ศ. 1985 ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ 
(Model Of The Full Range Of Leadership) โมเดลนี้จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ พฤติกรรม 
(4I’s) ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมของภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนรวมท้ังภาวะผู้น า
แบบปล่อย ตามสบายหรือพฤติกรรมการไม่มีภาวะผู้น า63 

 

 

 

                                                             
61

 Fullan M, The Development of Transformational Leaders for the 
Educational Decentralization. Document for educators training, p6, 2004. 

62
 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization 

Effectiveness Through Transformational Leadership, (California: Sage Publications, 
1994), 2. 

63 Ibid., 72. 
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6. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคอตเตอร์ (Kotter) 

คอตเตอร์ (Kotter) เห็นว่าการเปล่ียนแปลงองค์กรเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ถึงแม้บางคนเห็นว่า
การเปล่ียนแปลงมักเกิดปัญหาและอุปสรรคจนไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ คอตเตอร์ (Kotter) เห็นว่า
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐหรือเอกชนก็สามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง เพราะพวกเรา
ไม่ได้ถูกเตรียมมาส าหรับการเปล่ียนแปลงต้ังแต่ต้น64 

ส าหรับคนในรุ่นก่อนๆ ไม่ ได้เติบโตมาในยุคของการเปล่ียนแปลง แต่เมื่อโลก           
เกิดการเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงท้ัง
ทางด้านเทคโนโลยีท าให้การส่ือสารและการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการผสมผสาน
ระบบเศรษฐกิจในระดับโลก เกิดการขยายตัวในตลาดของประเทศท่ีพัฒนา รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ของระบบการปกครอง และจากการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด            
ในระดับโลก อันก่อให้เกิดผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็นท้ังโอกาสทางการตลาดท่ีเพิ่มขึ้น และ            
ความเส่ียงจากการมีคู่แข่งท่ีมากขึ้นด้วย 

ปัจจัยส าคัญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสู่ยุคโลกาภิวัตน์  และการพัฒนา      
ทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดแรงผลักดันจากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการเปล่ียนแปลงในองค์กร              
(Major Change in Organizations) คอตเตอร์ (Kotter) ได้เสนอแนวคิด กระบวนการเปล่ียนแปลง          
8 ขั้นตอน (The Eight Stage Change Process) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่อการแข่งขันในตลาดโลก และเป็นการ
เปล่ียนแปลงไปสู่อนาคตท่ีดีกว่า กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งมีน้อยคนนัก        
ท่ีจะเข้าใจและจัดการกระบวนการดังกล่าวได้ดี กระบวนการเปล่ียนแปลง 8 ข้ันตอน ประกอบด้วย 

1) การสร้างความรู้สึกว่าต้องลงมือท าอย่างเร่งด่วน (Establishing a Sense of 

Urgency) ด้วยการประเมินสภาวะทางการตลาดและคู่แข่งขัน ช้ีให้เห็นวิกฤตการณ์ และโอกาสหรือ

ช่องทางในการผ่านพ้นภาวะวิกฤต 

2) สร้างทีมผู้น าการเปล่ียนแปลง (Creating the Guiding Coalition) ด้วยการ
ก าหนดให้มีกลุ่มท างานเป็นทีม ให้มีอ านาจมากพอท่ีจะน าคนอื่นๆ ในองค์กรไปสู่การเปล่ียนแปลง  
ครั้งใหญ่ 

                                                             
64 J.p Kotter, A Force for Change (New York: Free Press, 1990), 25. 
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3) พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Developing a Vision and Strategy) ด้วยการ
สร้างวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนอันน าไปสู่การเปล่ียนแปลง รวมท้ังก าหนดกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะท าให้
วิสัยทัศน์นั้นกลายเป็นจริง 

4) ส่ือสารวิสัยทัศน์ของการเปล่ียนแปลง (Communication the Change Vision) 
ด้วยการใช้เครื่องมือทุกชนิดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการส่ือสารวิ สัยทัศน์และกลยุทธ์นั้นแก่คนในองค์กร 
ด้วยการชี้น าและการจ าลองสถานการณ์จนคนเริ่มยอมรับวิสัยทัศน์นั้นและเริ่มเปล่ียนแปลง 

5) การให้อ านาจท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง (Empowering Broad-Based Action) 
ด้วยการปรับเปล่ียนระบบหรือโครงสร้างขององค์กรหรือแม้กระท่ังการก าหนดกิจก รรมหรือ           
วิธีการต่างๆ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือความเส่ียงท่ีมีต่อวิสัยทัศน์อันน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

6) การสร้างชัยชนะระยะส้ัน (Generating Shot-Term Wins) ด้วยการท าให้    
การเปล่ียนแปลงปรากฏผลออกมาในรูปของความส าเร็จหรือชัยชนะ พร้อมกับการให้รางวัลเพื่อ             
สร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึน 

7) การรักษาการเปล่ียนแปลงให้คงอยู่และการสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีดีกว่า 
(Consolidating Gains and Producing More Change) ด้วยการปรับเปล่ียนระบบโครงสร้าง   
และนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการเปล่ียนแปลง การสนับสนุนและพัฒนาบุคคลากรท่ีเป็นก าลัง
ส าคัญในการปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลง รวมท้ังการหาช่องทางหรือแนวคิดใหม่ รวมท้ังการสร้างกลุ่ม
ผู้น าการเปล่ียนแปลงกลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย 

 8) รักษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Anchoring 

New Approaches in the Culture) ด้วยการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ท่ีให้ความส าคัญ      

กับการพัฒนาการสร้างภาวะผู้น าและความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในองค์กร65 

7. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบนนิส และ นานัส (Bennis and Nanus) 
เบนนิส และ นานัส (Bennis and Nanus) ได้ศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้น าจากองค์การ

ทางธุรกิจและทางราชการในด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง            
และได้เสนอว่าผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจะแสดงผ่านพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

 
                                                             

65 John P. Kotter, Leadership Change, 1st ed. (Boston: Harvard Business School Press, 
1996), 21.  
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1) สร้างวิสัยทัศน์ (Attention Through Vision) 
2) ส่ือสารวิสัยทัศน์ (Meaning Through Communication) 
3) เป็นแบบอย่าง (Deployment of Self) 
4) สร้างความน่าเช่ือถือ (Ttust Through Positioning)66 

8. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคอนเกอร์ (Conger) 
คอนเกอร์ (Conger) ได้ศึกษาและได้เสนอว่า ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจะ

แสดงออกผ่านพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
1) สร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ (Sensing Opportunity and Formulating  a Vision) 
2) ส่ือสารวิสัยทัศน์ (Communicating a Vision That Inspires) 
3) เพิ่มศักยภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ (Empowering Other to Achieve the Vision) 
4) ส่งเสริมให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน (Encouraging commitment in Followers) 
5) สร้างความเช่ือมั่นในตัวบุคคล (Building Trust Through Personal Commitment)67 

9. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเคนทแ์ละคณะ (Kent et al) 
เคนท์และคณะ (Kent et al) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น าท่ีแสดงออกถึง

ความมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง และได้เสนอว่าผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจะแสดงผ่าน
พฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Visioning)  
2) สร้างความเป็นไปได้ (Creationg Possibilities)  
3) การส่ือสารวิสัยทัศน์ (Communicating for Meaning)  
4)การส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมงาน (Enlisting and Developing stakeholders)  
5) ต้ังใจสร้างจิตรวิญญาณ (Building Spirit and Willfulness)  
6) เป็นแบบอย่าง (Managing one’s Self)68 
 
 
 

                                                             
66 Warren Bennis, and Burt Nanus, Leadership (New York: Harper and Row, 1985), 25. 
67 J.A Conger, The Charismatic Leader (San Francisco: Jossey-Bass, 1989), 25. 
68 T.W Kent, D Graber and J Johnson, Leadership in thef of new health care 

enviroments, The Health Care Supervisor Jurnal.15,2: 27-34 
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รูปแบบการเปลี่ยนแปลง  

1) การเปล่ียนแปลงจากบนลงล่าง (Top-down Models) เน้นภาวะผู้น า ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถด าเนินการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาวิสัยทัศน์ ส่ือสารวิสัยทัศน์              
และรวมผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าก าหนดเป้าหมาย ท าให้ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ชัดเจน มีให้ผลป้อนกลับ      
ให้รางวัลกับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และด าเนินการเมื่อไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ปฏิเสธปัจจัยมนุษย์
ค านึงถึงบุคลากรและต้องการให้บุคลากรก้าวหน้า อย่างไรก็ตามผู้น าจะเน้นพฤติกรรมการท างาน     
ท่ีผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงวัฒนธรรม ผู้น าสามารถควบคุม สรรหา ส่ง เสริม ให้ส่ิงจูงใจ
สนใจปัจจัยบุคลากร และการเปิดโอกาสให้มีผลการป้อนกลับ พฤติกรรมใหม่จะได้รับการยอมรับ   
และกลายเป็นวัฒนธรรม 

2) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เน้นคุณค่าและ     
การจัดล าดับความส าคัญในการจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้ าหมาย กระตุ้นการท างาน               
โดยใช้พันธกิจ การมองโลกในแง่ ดี ความศรัทธาอย่างแรงกล้า ความสมบูรณ์ทางอารมณ์             
ผู้น าจะสนับสนุนและส่งเสริม แสดงความสนใจและเสนอการสอนงาน เสียสละเพื่อกลุ่ม และแสดง
ความมีจริยธรรม ผู้น าท้าทายคนให้มองปัญหาในมุมมองใหม่และหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ ผู้ตาม   
จะเช่ือมโยงกับพันธกิจมากขึ้น แสวงหาวิธีท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมการท างานและท าให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร 

3) วิธีการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Approach) เน้นการใช้กลยุทธ์ 8 ขั้น คือ การสร้าง
ความรู้สึกเป็นเรื่องเร่งด่วน การสร้างแนวทาง การแนะน าให้ผนึกก าลังกัน (Guiding Coalition)    
การพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การส่ือสารวิสัยทัศน์การเปล่ียนแปลง การให้อ านาจผู้ปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน โดยใช้คณะกรรมการเป็นฐาน การท าให้ประสบความส าเร็จในระยะส้ัน                  
การท าให้ผลประโยชน์มั่นคง และการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากขึ้น ยึดวิธีการใหม่ ในวัฒนธรรม
การท างาน ซึ่งรูปแบบไม่ได้เริ่มด้วยวิสัยทัศน์ ผู้น าองค์กรจะเป็นผู้สร้างความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน  
ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงและสร้างพลังเพื่อช่วยผลักดัน การข้ามข้ันแรกจะน าไปสู่ความล้มเหลว 

ภาวะ ผู้น าการ เป ล่ียนแปลง  (Transformational Leadership)  มาจากค า             
“การเป ล่ียนแปลง”  หรื อ Transformation และค า “ภาวะ ผู้น า  หรื อ  Leadership”                
การเปล่ียนแปลง(Transformation)  คือ การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ (Fundamental Change)      
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ซึ่งหมายถึง การเปล่ียนแปลง (Changing) “รูปแบบ (Form)” “สภาพ (Condition)” “ลักษณะนิสัย
(Character)” หรือ “หน้าท่ี (Function)”69  

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ กระบวนซึ่งก่อให้เกิดการจูงใจและความผูกพัน การสร้าง

วิสัยทัศน์เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานขององค์การ และมุ่งให้บรรลุอุดมการณ์     

และคุณค่าของผู้ตามในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้น าจะท าให้เกิดความไว้วางใจและท าให้ความไว้วางใจยั่งยืน 

สัญญาทางสังคม ใหม่ของงานเปล่ียนแปลงไป และไม่มีผู้ใดสามารถ ขึ้นอยู่กับความจงรักภักดี       

หรือ ความผูกพันต่อองค์การใดๆ ตลอดชีวิต ความไว้วางใจมีความหมายและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

ซึ่งเป็นการรวมสมรรถนะ  (Competencies) ความซื่อสัตย์ (Constancy) ความเอาใจใส่                 

ความยุติธรรมปราศจากอคติ ซึ่งส่วนมากเช่ือถือได้อย่างแท้จริง (Authenticity)70 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคูทซ์และโพสเนอร์  (Kouzes and posner ’ 

Transformational Leadership Model) 

คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and posner) ได้ศึกษาประสบการณ์ภาวะผู้น า            

ท้ังเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ ได้ข้อสรุปว่าองค์ประกอบ 5 ด้าน ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ  

1) กล้าท้าทายต่อกระบวนการ  (Challenging the Process) การท้ายทาย               
ต่อกระบวนการเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของผู้น าการเปล่ียนแปลง ท้ังการสร้างไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้น หรือ
ยอมรับและสนับสนุนไอเดียใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น ผู้น าต้องแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะท้าทายระบบ 
เพื่อท่ีจะเปล่ียนความแนวความคิดของการปฏิบัติ และเพื่อให้ได้ผลผลิตใหม่ๆ กรรมวิธี และน ามาใช้
ในการให้บริการ พวกเขาจะหาข้อสรุปท่ีท้าทาย ซึ่งเป็นโอกาสท่ีจะทดสอบทักษะและความสามารถ
ของพวกเขา และโอกาสส าหรับวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงองค์กร ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะเต็มใจ       
ท่ีจะเปล่ียนจากส่ิงเดิมๆ ทดสอบและจัดการความเส่ียงให้กับวิธีการใหม่  การเรียนรู้เพื่อให้กลาย               
เป็นพฤติกรรมในระยะยาว เพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จ  ผู้น าจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ                 
                                                             

69
 Richard Simon and Max Schuster, “Webster’s New World Dictionary,” 

1982, 794.  
70 Subir Clowdbury, The Nature of Leadership (New York: Management 

Financial Times Prentice-Hall, 2000), 280.  
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ความผิดพลาด เพราะทุกความผิดพลาดจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเสมอ ไม่ลงโทษกับความผิดพลาด
นั้นแต่จะสนับสนุนมันแทน ผู้น าเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าการหาตัวคนผิดพลาด 

2) การสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) การสร้างแรง
บันดาลใจมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นส่ิงส าคัญในการคัดสรรบุคคลเข้ามาท างานขององค์กรต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน และร่วมการสร้างสรรค์ในอนาคต ผู้น าการเปล่ียนแปลง
เช่ือว่า สามารถสร้างความแตกต่างได้ สร้างไอเดียและเอกลักษณ์ให้กับองค์กร  สร้างแรงบันดาลใจกับ
วิสัยทัศน์ในกลุ่มผู้ตามให้มีแนวคิดเชิงบวก และมีความหวัง สร้างความกระตือรือร้นและความต่ืนเต้น
ให้กับวิสัยทัศน์ผ่านความจริงใจ ด้วยความช านาญในการอุปมาอุปมัย  สัญลักษณ์ ภาษาท่ีสุภาพ และ
ความสามารถเฉพาะตัว  

3) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to Act) การเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้ ผู้อื่น คือ การส่งเสริมกา รท างานร่วมกันและช่วยเพิ่มขีดความสามารถ           
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่นยังหมายรวมถึง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ    
ให้สิทธิ์ในการเลือกหรือการตัดสินใจอย่างอิสระ การสนับสนุนให้ผู้อื่นลงมือปฏิบัติจะช่วยให้พวกเขา
ติดตามงานของตัวเองและตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาอยู่เสมอ ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะสร้าง
บรรยากาศของความไว้วางใจและการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ เพื่อช่วยให้แต่ละคนรู้สึกว่าตนเอง         
มีความสามารถและมีศักยภาพ ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะพิจารณาความต้องการและความสนใจ      
ของผู้อื่น และปล่อยให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานในองค์กร และเป็นความรับผิดชอบของตนเอง 

4) เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) ผู้น าต้องเริ่มก่อน ท าก่อน หรือปฏิบัติ
ก่อน ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะท าตัวเป็นแบบอย่าง และแสดงความมุ่งมั่นผ่านการปฏิบัติงานในแต่ละ
วัน   ให้เห็นถึงความคืบหน้าและการไม่หยุดอยู่กับท่ี ผู้น าจะสร้างมาตรฐานท่ียอดเยี่ยม และต้ัง
มาตรฐานนั้นให้แบบอย่างส าหรับคนอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม ต้นแบบน าทางของผู้น าต้องมีข้อมูล         
เชิงปรัชญา มีการก าหนดมาตรฐานท่ีสูง ท่ีองค์กรได้ไตร่ตรองแล้ว มีการก าหนดหลักการเกี่ยวกับทาง     
ท่ีบุคคลควรได้รับการดูแล และเป้าหมายควรจะด าเนินการท่ีท าให้องค์กรมีความเป็นเอกลักษณ์    
และโดดเด่น ผู้น าเหล่านี้จะแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าพวกเขาอยู่อย่างมีค่าท่ีจะสนับสนุน พวกเขา
เช่ือว่าความสอดคล้องของค าพูดกับการกระท าเป็นส่ิงท่ีสร้างความน่าเช่ือถือของพวกเขา ต่อการเป็น
ผู้น าการเปล่ียนแปลง 

5) การสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) ทุกคนมักจะต้องการได้รับก าลังใจ
และแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้ ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จจะมีความคาดหวัง
ในตัวเองและพนักงานของพวกเขาสูง ความน่าเช่ือถือของผู้น าขึ้น อยู่กับความส าเร็จท่ีผ่านๆมา      
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การอุทิศตน และการพิสูจน์ในแต่ละวันและวิธีการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ             
ในการท างานของพนักงาน เช่น ผู้น าให้รางวัลและยอมรับในการปฏิบัติงานของพวกเขา                 
ผู้น าการเปล่ียนแปลงยังมีบทบาทพิเศษในการเฉลิมฉลองความส าเร็จให้กับบุคคลหรือทีม เพราะผู้น า
เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกโดดเด่นท่ีสุดในองค์กร และท าหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยฉลองความส าเร็จร่วมกัน 
ผู้น าจะท าให้บุคคลรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของบางส่ิงบางอย่าง           
ท่ีส าคัญ นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ สึกเป็นเจ้าของด้วย เมื่อผู้น าสนับสนุนคนของพวกเขาผ่าน                
การยอมรับและการเฉลิมฉลองแล้ว พวกเขาก็จะมีขวัญและก าลังใจท าให้พวกเขาท างานได้ดีขึ้น71 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเจมส์ แมคเกรเกอ ร์ เบิร์นส (MacGregor Burns’ 

Transformational Leadership Model) 

เบิร์นส (Burns) ศึกษาแนวคิดของเวเบอร์ (Weber) แล้วให้เหตุผลว่า ผู้น าแบบ
แลกเปล่ียน ยึดกฎระเบียบ คุณลักษณะ (Traits) และไม่ได้ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ (Situation) 
นอกจากนี้เบิร์นสยังให้เหตุผลว่าค่านิยมเชิงจริยธรรม (Moral Values) มีความส าคัญต่อภาวะผู้น า   
ซึ่งสอดคล้องกับเวเบอร์ ท่ีกล่าวว่า ผู้น าการเปล่ียนแปลงเน้นเป้าหมาย (Ends) ในขณะท่ีผู้น า              
แบบแลกเปล่ียนเน้นวิธีการเจรจาและแลกเปล่ียน เบิร์นส ศึกษาบริบท ด้านประวัติ สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของผู้น าท่ียิ่งใหญ่ (Great leader) เพื่อพัฒนาประเภทย่อยๆ ของผู้น าแบบแลกเปล่ียน
และผู้น าการเปล่ียนแปลงเบิร์นสชอบผู้น าคุณธรรม (Moral leaders) ซึ่งปราศจากความต้ังใจท่ีจะไป     
สู่อ านาจ (Will To Power) หรือท่ีเรียกว่าการกระตุ้นความทะเยอทะยาน (The Spur of Ambition) 

ผู้น าท่ีมีค่านิยมเชิงคุณธรรมเกิดจาก และมักจะกลับไปสู่ความต้องการพื้นฐานและ            
ความต้องการจ าเป็น ความกดดันและค่านิยมของผู้ตาม ซึ่งเป็นการน าสู่ ความสัมพันธ์ ไม่ใช่เพียง
อ านาจแต่เป็นความต้องการซึ่งกันและกัน ความคาดหวังและค่านิยมท่ีสูงขึ้น ตอบสนองต่อผู้น าผู้ตาม
ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับผู้น า และโปรแกรม ตลอดจนความสามารถท่ีจะเลือกระหว่างทางเลือก และผู้น า
รับผิดชอบพันธะสัญญาในการท่ีจะเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งต้องการ       
ภาวะผู้น าในการน าการเปล่ียนแปลงนั้น 

เบิร์นส (Burns) เน้นว่าผู้น าคุณธรรมท่ีมีเป้าหมายสูงขึ้นเท่านั้นท่ีสามารถเป็นผู้น า        
การเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้น ทฤษฎีคุณธรรมของเบิร์นสจะผลักดันความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Duality) 
การเป็นผู้น าคุณธรรมส าหรับเบิร์นสเป็นเรื่องส าคัญต่อความต้องการจ าเป็นและการจูงใจ ผู้ตาม          
                                                             

71
 J.M Kouzes  and B.Z Posner , The Leadership Challenge (San Francisco: 

Jossey-Bass, 2002), 166-171. 



 40 
 

ท่ีมีศักยภาพ “ตัวแปรส าคัญ” ส าหรับเบิร์นส คือ “เป้าประสงค์” ของผู้น าภาวะผู้น าเปล่ียนแปลง 
เน้นเป้าหมาย (Ends) คือ เสรีภาพ (Liberty) ความยุติธรรม (Justice) ความเสมอภาค (Equality)      
และความสุข (Collective well being) นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับความต้องการจ าเป็น       
และความต้องการของผู้ตามท่ีมีศักยภาพ และมองหาแรงจูงใจในตัวผู้ตามแสวงหาวิธีท่ีจะท าให้             
ความต้องการจ าเป็นสูงขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ และท าให้ผู้ตามเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ 

เบิร์นส (Burns) วางรากฐานทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) และทฤษฎีภาวะผู้น าและอ านาจของเวเบอร์ (Weber)72 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass’ Transformational Leadership Model) 

บาส (Bass) ศึกษาแนวคิดของเบิร์นสและเวเบอร์ และสรุปว่า 1) เบิร์นไม่สนใจความ
ต้องการความจ าเป็นและความต้องการของผู้ตาม 2) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงถูกจ ากัดวงแคบเพียง
เป้าหมายด้านคุณธรรม 3) ก าหนดความต่อเนื่องจากผู้น าแบบแลกเปล่ียนสู่ผู้น าการเปล่ียนแปลง
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงตามทฤษฎี         
ของบาส (Bass) เนื่องจากสามารถน าไปใช้ได้ในระดับสากล โดยไม่ต้องค านึงถึงวัฒนธรรม ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงประกอบด้วยทักษะช้ันสูง กล่าวคือ การชี้น า การเจรจาต่อรองและชักชวน การมีส่วน
ร่วม และการใช้อ านาจ ผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ ผู้ท่ีแสวงหาวิธี การท่ีจะกระตุ้นและท าให้เกิด          
ความพอใจสูงสุดเพื่อให้ผู้ตามเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ สู่ระดับความต้องการท่ีสูงขึ้นตามล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow) กระตุ้นให้ผู้ตามมองข้ามความสนใจส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
หรือองค์การ ผู้ตามได้รับการจูงใจให้ใช้ความพยายามมากกว่าท่ีถูกคาดหวัง ผู้น าการเปล่ียนแปลง
สามารถท่ีจะท าให้ค่านิยมเกี่ยวกับผลลัพธ์สูงขึ้น โดย" "การขยายความต้องการจ าเป็นของผู้ตามใช้
อิทธิพลท าให้ ผู้ตามมองข้ามความสนใจของตนเองเพื่อเป้าหมายท่ีสูงขึ้น และหรือ โดยการ
เปล่ียนแปลงความต้องการจ าเป็นตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy) ผู้น าการ
เปล่ียนแปลงเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การเป็นสังคมท่ีวิปริต และแสดงให้เห็นความจริง จูงใจให้ผู้ตามมอง
งานท่ีท าจากมุมมองใหม่ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในภาพท่ีใหญ่ขึ้ น และจูงใจผู้ปฏิบัติงาน          
ให้มองข้ามความสนใจส่วนบุคคลและมุ่งท่ีความสนใจขององค์การ นอกจากนี้บาสและอโวลิโอ (Bass 
and Avolio) ได้ก าหนดมิติภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ จ านวน 4 มิติ คือ การใช้อิทธิพล                
อย่างมีอุดมการการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ในการกล่าวถึงการกระตุ้นการใช้ปัญญาและการสร้างแรงบันดาลใจ เสนอแนะว่า ภาวะผู้น า
                                                             

72
 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 142-143. 
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การเปล่ียนแปลงต้องการผู้น าในการเช่ือมต่อระดับความรู้  ความเข้าใจ และระดับอารมณ์                   
กับผู้ปฏิบัติงาน กระบวนทัศน์ภาวะผู้น าใหม่ เน้นความรู้สึกของผู้น าต่อผู้ตาม ผู้น าท่ีมีประสิทธิผล คือ
ผู้น าการเปล่ียนแปลง “Transformational”73 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเบิร์นส (Burns) และเฮาส์ 
(House) เบิร์นสให้ค าจ ากัดความภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงว่าเป็นกระบวนการซึ่ง “ผู้น าและผู้ตาม
ต่างยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรม ซึ่งกันและกันให้สูงขึ้น”74 ผู้น าการเปล่ียนแปลงปฏิบัติตน               
เป็นต้นแบบท่ีเข้มแข็ง (การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์) ส่ือสารความคาดหวังท่ีสูงและสร้าง               
แรงบันดาลใจให้ผู้ตามโดยใช้วิสัยทัศน์ร่วม (การสร้างแรงบันดาลใจ) กระตุ้นผู้ตามให้คิดสร้างสรรค์
และคิดเชิงนวัตกรรม (การกระตุ้นการใช้ปัญญา) และฟังผู้ตามอย่า งเอาใจใส่ในบรรยากาศ              
ของการสนับสนุน (การตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล)75 ส าหรับการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
สามารถจ าแนกตามคุณลักษณะ (ผู้ตามปรารถนาท่ีจะสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับผู้น า) และพฤติกรรม
(รหัสคุณธรรมและจริยธรรมสูง) และการบริหารจัดการโดยการยกเว้นสู่เชิงรุก (เน้นความผิดปกติ           
ของพฤติกรรมผู้ตาม) และเชิงรับ (แทรกแซงเมื่อมีปัญหารุนแรงเท่านั้น)76 

กระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นพลวัต ดังนั้น การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลจะต้องการ
หารูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ี เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งบาส (Bass) มีความเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบเชิงสถานการณ์ในภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงว่าผู้แสดงภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง       
มีแนวโน้มท่ีจะไม่เน้นความส าคัญของการก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง มีความตรง 
(Valid) ตามสถานการณ์และวัฒนธรรมของบาส (Bass) กล่าวว่าสถานการณ์วิกฤตมีความส าคัญ            
ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลในสภาสภาพที่วิกฤตต้องมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง และอยู่เหนือส่ิงท่ีผู้ตามเห็น
ตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน และตอบสนองแบบเหมาะสม ผู้น าการเปล่ียนแปลงเท่านั้นท่ี
สามารถกระตุ้นผู้ตามให้เห็นอุปสรรคและการไม่มีความพร้อมหรือการขาดการก าหนดเป้าหมาย             
                                                             

73 Eric J. Stevenson and James R. Warn. “Effective Leadership 
Development: Creating Better Mental Models,” in School of Economics and 
Management (University College, Australian Defence Force Academy, 2004), 3. 

74
 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 20. 

75 P.G Northhouse, Leadership: Theory and Practice,2nd ed. (New York: 
Sage Publication, 2001), 137. 

76 Eric J. Stevenson and James R. Warn, “Effective Leadership 
Development: Creating Better Mental Models,” in School of Economics and 
Management (University College, Australian Defence Force Academy, 2004), 3. 
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เพื่อมองข้ามความสนใจส่วนตัว และก าหนดทิศทางท่ีเช่ือมั่นได้ เงื่อนไขเชิงสถานการณ์ ตัวอย่าง เช่น 
สภาพแวดล้อม องค์การ งานและเป้าหมาย ตลอดจนการกระจายอ านาจระหว่างผู้น าและผู้ตาม             
จะมีอิทธิพลต่อการคิดและความส าเร็จของภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง   
B.S Pawer and Kennethh K.Eastman แสดงองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ในการเปล่ียนแปลงขององค์การและภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ การมุ่งการปรับเปล่ียนหรือ
ประสิทธิภาพการให้ความส าคัญกับการวางแผนและขอบเขตของเทคนิค แบบของโครงสร้าง        
ขององค์การ ตัวอย่าง เช่น โครงสร้างแบบง่ายหรือโครงสร้างแบบระบบราชการ โครงสร้างแบบระบบ
ราชการมืออาชีพ (Profectional Bureaucracy) และวิธีการบริหารท่ีเป็นท่ีนิยม (Mode of 
Governance) เป็นกลุ่มเดียวกันหรือระบบราชการ (Clan Bureaucracy)77 นอกจากนี้ยังกล่าวว่า
การสร้างทีมเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงจะสัมฤทธิ์ผลด้วย
วิธีการ 3 วิธีการ ท่ีสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 

1) “โดยการยกระดับการตระหนักรู้ของบุคคล ระดับสติสัมปชัญญะของบุคคลเกี่ยวกับ
ความส าคัญ และคุณค่าของผลลัพธ์ท่ีออกแบบและวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงผลลัพธ์” 
2) “โดยการท าให้บุคคลมองข้ามความสนใจของตนเอง เพื่อประโยชน์ของทีม องค์การหรือ
สังคมท่ีกว้างขึ้น”  
3) “โดยการเปล่ียนแปลงระดับความต้องการ ตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow) หรือ    
แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) หรือขยายความต้องการจ าเป็น (Need) และความต้องการ 
(Want)”78 
 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบนนิสและนานูส  (Bennis and Nanus 
Transformational Leadership Model) 

เบนนิสและนานัส (Bennis and Nanus) ได้ศึกษาผู้น าระดับสูงจ านวน 90 คน 
คุณลักษณะของผู้น าท่ีค้นพบใหม่ คือ การคิดในเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ความมุ่งมั่น 
                                                             

77 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel. Education Administration Theory 
Research and Practice. 4th ed. (Singapore: McGraw-Hall.Inc., 1991), 414. 

78 St. Claire A. Leacock, An Exemination of Leadership Practice 
(Effectiveness) in an Eastern Caribbean Electric Utility: From Transformation 
Leadership Dilemma [online], accessed 11 January 2014, Available form 
http://www.cavehill.uwi.edu/buccde/svg/conference/papers/leacock.html 
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(Persistence) การให้อ านาจ (Empowerment) และการควบคุมตนเอง (Self-Control) อย่างไร         
ก็ตาม ส่วนมากข้อค้นพบใหม่ คือ (ผู้น า) การเปล่ียนแปลงแตกต่างจาก (ผู้จัดการ) แบบแลกเปล่ียน              
การเปล่ียนสภาพ คือ การท าให้ผู้ตามเป็นผู้น าท่ีให้อ านาจตนเอง (Self Empower Leaders) และ     
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง งานของผู้น า คือ การแสดงวิสัยทัศน์และค่านิยมอย่างชัดเจน ดังนั้น             
ผู้น าท่ีให้อ านาจตนเองอีกครั้ง จึงรู้สถานท่ีท่ีจะไป คุณลักษณะของผู้น าการเปล่ียนแปลงคือ 4Is ดังนี้  

1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) เน้นให้ผู้น าเป็นต้นแบบ     
(Role Mode)   
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เน้นจิตวิญญาณทีม (Team Spirit) 
จูงใจ (Motivation) ให้ความหมายและท้าทาย (Provide Meaning and Challenge) 
3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา ( Intellectual Stimulation) เน้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity & Innovation) 
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจคบุคล (Individualized Considaration)  เน้นการเป็นพี่เล้ียง 
(Mentoring)79 
 
 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของฟูลแลน (Fullan’s Transformational Leadership 
Model)  

ไมเคิล ฟูแลน ได้น าเสนอ กระบวนการเปล่ียนแปลง(Change Know ledge Drivers) 
กระบวนการเปล่ียนแปลงเกี่ยวข้องกับ 8 แรงผลัก ประกอบด้วย 

1) การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม 
2) สร้างศักยภาพ 
3) สร้างความเข้าใจ 
4) พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู ้
5) ประเมินวัฒนธรรมการเรียนรู ้
6) เน้นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
7) สนับสนุนสร้างความชัดเจน 

                                                             
79

 Warren Bennis, and Burt Nanus, Leaders (New York: Harper & Rwo, 
1985), 25. 
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8) เสริมสร้างการพัฒนา Tri Level ได้แก่ ระดับโรงเรียนชุมชน ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ 
ฟูแลน (Fullan) ได้น าเสนอรูปแบบของกระบวนการเปล่ียนแปลง ท่ีมีปัจจัยส าคัญหลัก

ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้ประสบผลส าเร็จ โดยได้ก าหนดปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรส าคัญในการ

ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นแนวคิดในการเปล่ียนแปลงสมัยใหม่ท่ีได้รับความนิยมท่ัวโลก 

ในขณะนี้ และกระทรวงศึกษาธิการน ามาปรับใช้ในการบริหารการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา      

ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการด าเนินการจัดการฝึกอบรม

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาไปสู่               

ผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจทางการศึกษา(The Development of 

Transformational Leaders for The Educational Decentralization) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมจากเอกสารฉบับภาษาอังกฤษของฟูแลน ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดท่ีน่าสนใจและทันสมัย               

เหมาะกับการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทยโดยจะขอน าเสนอ

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

 

ปัจจัยขับเคล่ือนให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง(Chang Knowledge Drivers) 

ฟูแลน(Fullan) กล่าวถึงปัจจัยในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงว่า ประกอบไปด้วยแรงผลัก
และแรงหนุน(Pressure and Support) มาช่วยในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้ 

โมดูลท่ี 1 กระบวนการเปล่ียนแปลง ปัจจัยขับเคล่ือนให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
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1) ปัจจัยขับเคล่ือนพื้นฐาน (Foundation Divers) 
1.1) การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม (Engaging People’s Moral Purpose)  

หลักการแรกท่ีส าคัญท่ีสุดคือการมีคุณธรรมนั้นเอง ในระดับพื้นฐานนั้น คุณธรรม ในการปฏิรูป
การศึกษา ก็คือการพัฒนาสังคมด้วยการปรับปรุงระบบการศึกษา และการเรียนรู้ของประชาชนทุกคน 
คุณธรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายของการเปล่ียนแปลงเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการส าคัญ            
ท่ีจะกระตุ้นนักการศึกษา ผู้น าชุมชน และสังคมโดยรวมให้มีคุณธรรม ในการเปล่ียนแปลง คุณธรรม
เป็นเรื่องส าคัญประการแรกและเป็น ส่ิง ท่ีอยู่ตรงกลางโดยมีแรงผลักดัน  อีก 7 ประการ                         
เป็นส่วนประกอบ 

1.2) การสร้างศักยภาพ (Capacity Building) ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย  
กลยุทธ์ ทรัพยากรและส่ิงต่างๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มอ านาจให้คนพร้อม  ท่ีจะผลักดันระบบให้เดินหน้าต่อไป 
(ระดับโรงเรียน เขต และประเทศ) ซึ่งจะพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพใหม่ๆ รวมท้ังทรัพยากร
ใหม่ (เวลา ความคิด วัสดุอุปกรณ์) และ แรงกระตุ้นและความรู้สึกร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาการ
เปล่ียนแปลงความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเป็นศักยภาพอีกอย่างหนึ่ง ท่ีมีความจ าเป็น               
ต่อการเปล่ียนแปลง 

1.3) ความเข้าใจกระบวนการของการเปล่ียนแปลง (Understanding the Change  
Process) การเปล่ียนแปลงจ าเป็นต้องมีผู้น าคอยช่วยดูว่าควรท าหรือไม่ควรท าส่ิงใด และจะต้องมี
แผนงานรองรับล่วงหน้า การเปล่ียนแปลงจ าเป็นต้องมีพลัง แนวคิด พันธะสัญญา และความเป็น
เจ้าของ ความเป็นเจ้าของไม่ได้มีต้ังแต่ตอนเริ่มกระบวนการเปล่ียนแปลง แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
การปฎิบัติ องค์ประกอบบางประการท่ีจ าเป็นต้องใช้อย่างมากเพื่อ เพิ่มโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ
ได้แก่ 

- การวางแผนจะช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงความคิดกับการกระท า 
- แรงกดดันเกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมายท่ียากล าบาก ส่วนแรงสนับสนุน คือ             

การพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ๆ ต้องมีท้ังแรงกดดันและแรงสนับสนุนยิ่งแรง
กดดัน และแรงสนับสนุนท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากเท่าไหร่ การเปล่ียนแปลงก็จะประสบ
ผลส าเร็จมากขึ้นเท่านั้น 

- เมื่อรู้ว่าการด าเนินงานจะต้องมีช่วงขาลง ก็จะช่วยลดความกังวลใจลงได้ 
- จ าเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อเอาชนะความกลัว 
- เห็นความแตกต่างระหว่าง “ปัญหาทางด้านเทคนิค” กับ “ปัญหาท่ีปรับเปล่ียน 

ได้” ปัญหาท่ีปรับเปล่ียนได้นั้นยุ่งยากกว่า และบางครั้งเกินกว่าเราจะรู้ได้ ปัญหาท่ีปรับเปล่ียนได้นั้น
ต้องการการแก้ไขท่ีเกินกว่าความสามารถของเราในปัจจุบัน เราต้องเรียนรู้ท่ีจะลดช่องว่างระหว่าง
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ความคาดหวังกับความจริงแม้ว่าจะท าได้ยากก็ตาม คนท่ีมีปัญหาเป็นท้ังปัญหานั้นและวิธีแก้ไขปัญหา 
ปัญหานี้ท าให้ขาดสมดุลย์และเกิดการหลีกเล่ียง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข 

- การชักชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมการเปล่ียนแปลงด้วยนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องใช้             
ความพยายาม เพื่อเอาชนะอุปสรรคท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

2) ปัจจัยขับเคล่ือนท่ีท าให้สามารถเปล่ียนแปลงได้ (Enabling Drivers) 
2.1) การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Developing Cultures of Learning)  

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในท่ีนี้ หมายถึง การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้จากกันและกัน กลยุทธ์
ส าหรับการเรียนรู้จากผู้อื่นมีดังนี้ 

- การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน 
- การเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น เขตอื่นๆ เมื่อโรงเรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้แล้วก็ 

จะหันไป พัฒนาความรู้และทักษะของครู เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนและชุมชนแล้ว กลยุทธ์ท่ีได้ผลอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างความสามารถในระดับ
เดียวกัน   ซึ่งโรงเรียนและชุมชนจะเรียนรู้จากกันและกัน ในเขตหรือจังหวัดเดียวกัน หรือในระดับท่ี
ใหญ่กว่านั้นหลักการนี้จะช่วยขยายความคิดและเสริมสร้างความเป็น “เรา-เรา” กับภายนอกโรงเรียน            
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพลังส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

2.2) การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินผล (Developing Cultures of Evaluation)  
วัฒนธรรมการประเมินจะต้องควบคู่กับวัฒนธรรมการเรียนรู้  หนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญส าหรับ           
การเปล่ียนแปลงการศึกษาท่ีเกิดขึ้นก็คือ การประเมินส าหรับการเรียนรู้ (ไม่ใช่เพียงการประเมินของ         
การเรียนรู้) การประเมินส าหรับการเรียนรู้ประกอบด้วย 

- การเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
- การเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงในรายละเอียด 
- การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานจากสองประเด็นท่ีแล้วเพื่อให้เกิดการปรับปรุง 
- ความสามารถท่ีจะอธิบายและพูดถึงการปฏิบัติกับพ่อแม่ และคนภายนอก 
2.3) การเน้นภาวะผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลง (Focusing on Leadership for 

Change) ความเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องกระจายไปท่ัวท้ังองค์กร ผู้น าท่ีได้ช่ือว่า ยอดเยี่ยม 
ขององค์กร จะมีลักษณะถ่อมตัวอย่างมาก และมีความต้ังใจสูง ผู้น าในลักษณะนี้จะสร้างความยิ่งใหญ่
ได้ยาวนานให้กับองค์กรมากกว่าหวังผลแค่ระยะส้ัน 

2.4) สนับสนุนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (Fostering Coherence Making)  
ความรู้เรื่องการเปล่ียนแปลงจะช่วยให้ส่ิงท่ีมีมากมายดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังเจ็ดต าแหน่ง เช่ือมต่อระหว่างจุด และดูว่าจะเรียงเป็นภาพใหญ่ได้อย่างไร เหนือส่ิงอื่นใด
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คือ จะต้องลงทุนในการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้วัฒนธรรมการเรียนรู้และการประเมินผลไปจนถึง
การเพิ่มขึ้นของผู้น า สามารถมีแบบแผนท่ีชัดเจนของตนเอง 

2.5) การยกระดับเพื่อการพัฒนาใน 3 ระดับ (Tri-Level Development) เรื่อง             
การเปล่ียนแปลงระบบในสามระดับหรือท่ีเรียกว่า Tri-Level Model ซึ่ง Tri-Level Model ค านึงถึง
ปัญหาเหล่านี้ 

- อะไรควรจะเกิดขึ้นในระดับโรงเรียนและชุมชน 
- อะไรควรจะเกิดขึ้นในระดับจังหวัด 
- อะไรควรจะเกิดขึ้นในระดับประเทศ 
 

ฟูแลน (Fullan) ได้สรุปเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้มี            
ความยั่งยืนว่า พื้นฐานส าคัญในการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงให้ยั่ งยืนนั้น มุ่งเน้นไปท่ีมุมมอง           
ท่ีเกี่ยวข้องกัน ใน 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี  และระดับประเทศเป็นส าคัญ                
โดยก าหนดไว้เป็นแนวทาง 8 ประการ ส าหรับผู้ท่ีจะน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืน
ดังนี้ 

1) เป้าหมายท่ีมีคุณธรรม เป็นจุดเช่ือมระหว่างแนวคิดทางระบบและความยั่งยืน 
หลักการส าคัญของเป้าหมายทางคุณธรรม คือยกระดับการศึกษาของนักเรียนและลดช่องว่าง 

2) มีพื้นฐานท่ีถูกต้อง พื้นฐานเหล่านี้คือการให้การศึกษาทางด้านการอ่านเขียน            
และค านวณในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หมายถึง การยกระดับและลดช่องว่าง
จนกว่าจะได้มาตรฐานระดับสากลเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

3) ส่ือสารด้วยภาพรวม โดยให้โอกาสในการมีส่วนร่วมแนะน าส าหรับผู้น าในระบบ  
คือการส่ือสารและการส่ือสารเขียนข้อความท่ีเขียนออกไปนั้นยังไม่เพี ยงพอจ าเป็นต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์อย่างมากด้วย จะช่วยให้ผู้น าเรียนรู้ ท่ีจะพัฒนาและขัดเกลาสารท่ีส่ือออกไปให้มี              
ความชัดเจนมากขึ้น 

4) ความรับผิดชอบอันชาญฉลาด ก็น าข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของเด็กนักเรียนมาใช้ 
เป็นแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง 

5) การจูงใจให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมความสามารถการสร้างศักยภาพในด้าน 
ข้างท่ีเกิดขึ้นได้ท้ังระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ี ผู้น าท่ีสามารถแสดงออกถึงความคาดหวัง               
ในการเรียนรู้ในระดับมืออาชีพระหว่างองค์กรด้วยกันเองมีคุณค่าอย่างยิ่ง การส ร้างศักยภาพ          
ในด้านข้างจะได้ผลดีเมื่อมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมีเครื่องมือในการตรวจสอบว่าขั้นตอนการด าเนินงานนี้
จะน าพาไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้จุดส าคัญคือต้องไม่ไปบังคับให้เกิดความร่วมมือกันแต่สร้างส่ิงจูงใจเพื่อ
เป็นรางวัลขึ้นแทน 
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6) อิทธิพลของความเป็นผู้น า ในระยะยาวผู้ท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในการชักน าให้เกิด     
ส่ิงต่างๆขึ้นในระบบนั้นคือ ผู้น า - ผู้น าในทุกระดับ ผู้ท่ีน ามาซึ่งผลส าเร็จ โดยพัฒนาท่ีตัวบุคคลและ
เปล่ียนแปลงระบบไปพร้อมๆ กัน  

7) ความรับผิดชอบและศักยภาพนั้นจะพัฒนาไปด้วยกันส่ิงควรท าก็คือการคิด 
วิเคราะห์อย่างดีก่อนท่ีจะน านโยบายใหม่ออกใช้ 

8) ส่งผลดี การลงทุนด้านการศึกษา ประชาชนมีแนวโน้มท่ีจะต้องการให้มีการลงทุน 
มากขึ้นในระดับภาคการศึกษาเนื่องจากของประชาชนมีความเข้าใจว่าการศึกษาท่ีดีขึ้นหมายถึง              
ความเจริญและความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้นของทุกคนอาจจะไม่แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนในระยะส้ัน             
แต่ทิศทางท่ีเห็นได้ชัดคือการท างานอย่างฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่หนักขึ้น 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษานั้นขึ้นอยู่

กับปัจจัยต่างๆท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนโดยเกี่ยวข้องกับผู้น า                

ในแต่ละระดับต้ังแต่โรงเรียนเขตพื้นท่ีและระดับชาติต้องร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง             

ท่ียืนอาจจะส่งผลส าคัญต่อคุณภาพของนักเรียนท่ีเป็นเป้าหมายสุดท้ายท่ีมีความส าคัญสูงสุด                   

ในการจัดการศึกษา80 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio’s 

Transformational Leadership Model)  

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ Bass and Avolio ได้เสนอโมเดลภาวะผู้น าเต็มรูปแบบโดย
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น า ประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 แบบใหญ่ 

1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม              

โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง              

พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตาม ไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้       

เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม และขององค์การจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตาม          

มองให้ไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคมซึ่งกระบวนการ          

ท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบ พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ

หรือเรียกว่า 4ls ประกอบด้วย 
                                                             

80
 M Fullan, The Development of Transformational Leaders for the 

Educational Decentralization, document for educators training, p6, 2004, 
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1.1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ II) ในอดีตการใช้

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ถูกเรียกว่าภาวะผู้น าบารมี ผู้น าการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง               

แก่ผู้ตามด้วยวิธีการที่ท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้น าได้รับการยอมรับ การยกย่อง ความเคารพ                   

ความนับถือความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความจงรักภักดีจากผู้ตาม ผู้ตามพยายามประพฤติปฏิบัติ

เหมือนกับผู้น า ผู้น าเต็มใจที่จะเสี่ยง มั่นคง และเชื่อว่าท าในสิ่งที่ถูกต้อง แสดงมาตรฐานการน าใน               

เชิงคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง81 ผู้น าที่มีประสิทธิผลมีความสามารถพิเศษ (Charismatic)           

มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีสมรรถนะ มีความชัดเจนในพันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ปฏิบัติตาม

เป้าประสงค์และค่านิยม มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญและยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานภูมิใจที่ได้มีความสัมพันธ์และท างาน ร่วมกับผู้น า82                             

ในการด าเนินการต่างๆ สิ่งที่ผู้น าท าเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้ตาม คือ การพิจารณาให้ความส าคัญ

กับความต้องการจ าเป็น (Need) ของผู้ตาม ก่อนความต้องการจ าเป็น (Need) ของตนเอง ผู้น าและ           

ผู้ตามรับความเสี่ยงร่วมกัน และปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้จริยธรรม หลักการ และค่านิยม  สิ่งที่ผู้น า          

ต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น า  

จะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ผู้น า             

เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยง         

ที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์  

ของกลุ่ม ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเชื่อมั่นในตนเอง 

ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อถือ และค่านิยมของตนเอง ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ           

ความจงรักภักดีและความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดยอาศัย

วิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน           

เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้าง            

ความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพล            

ของตนในการบรรลุเป้าหมาย และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของการ 

                                                             
81 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations 

(New York: The Free Press, 1985), 40. 
82 Joseph H. Boyett, “The Proof That Transformational Leadership Works,” 

The Scince of Leadership, 2.  
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง83 มีคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งอธิบายการรับรู้

ของผู้ตามเกี่ยวกับอ านาจ (Power) ความเชื่อมั่น (Confidence) และอุดมการณ์เชิงแรงบันดาลใจ 

(Inspiration Ideals) ของผู้น า มีลักษณะภาวะผู้น าเชิงอารมณ์ เน้นการปรับเปลี่ยนความสนใจตนเอง

ของผู้ตามสู้มุมมองระดับโลก ซึ่งเน้นความผาสุกขององค์การ84 มีพฤติกรรมผู้น าที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า

เชิงคุณธรรม และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรมเป็นค่านิยมจุดหมาย (End Values) ผู้น าและผู้ตาม          

มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะการยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพ

ทั้งสองฝ่าย ให้ความส าคัญกับคุณธรรม ค่านิยมและวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นต้นแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม

ส าหรับผู้ตาม อ านาจถูกใช้เพียงเมื่อจ าเป็น และไม่ใช่เพื่อการได้ประโยชน์ส่วนบุคคล85 

1.2) การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation หรือ IM) ผู้น าจะมี

พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ท่ีแสดงถึงการมีวิสัยทัศน์ส าหรับอนาคตท่ีแรงกล้า (Strong 

Vision) บนฐานของค่านิยมและอุดมคติ มุ่งเน้นการกระตุ้นความกระตือรือร้น สร้างความเช่ือมั่น และ

ดลใจผู้ตาม  โดยใช้การกระท าเชิงสัญลักษณ์และภาษาในการชักชวน 86 ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลจะ           

สร้างแรงบันดาลใจ โดยการพัฒนาและแสดงออกอย่างชัดเจน ในการท าให้เกิดวิสัยทัศน์ส าหรับ

อนาคต ศรัทธาอย่างแรงกล้าในวิสัยทัศน์ คิดในแง่บวก มองโลกในแง่ดี สร้างเจตคติท่ีดีและ             

แสดงความกระตือรือร้น ส่งเสริมให้ ผู้ตามสามารถท าให้บรรลุวิ สัยทัศน์ ดังกล่าวได้ ผู้น า                        

การเปล่ียนแปลงจูงใจผู้ตามให้เกิดแรงบันดาลใจโดยท าให้ทุกอย่างมีความหมายและท้าทายผู้ตาม 

และงานของผู้ตามผู้น าให้โอกาสผู้ตามร่วมสร้างอนาคตภาพท่ีดึงดูดความสนใจ สร้างความคาดหวังท่ี 

ผู้ตามต้องการบรรลุซึ่งสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน และอุทิศตัวหรือความผูกพันกับเป้าหมายและ
                                                             

83 P.G. Northouse, Leadership: Theory and Practice. 2nd ed. (New York: Sage 
Publication, 2001), 137. 

84 James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 142-170. 
85 Tanya Gwen Hughes, “Identification of Leadership Style of Enrollment 

Manament Professionals in Post Secondary Institutions in Southern United States,” (A 
Dissertation in Higher Education Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in 
Paetial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, August, 2005), 44-
45. 

86 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York: 
The Free Press, 1985), 40. 
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วิสัยทัศน์ร่วม แสดงความเช่ือมั่นและแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ 

ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว ผู้น าจะประพฤ ติในแนวทาง          

ท่ีจูงใจคนรอบข้าง  โดยท าให้งานของผู้ตามมีความหมายและมีความท้าทาย ปลุกจิตวิญญาณทีม 

(Team Spirit) กระตุ้น (Motivate) ผู้ปฏิบัติงานจะแสดงความกระตือรือร้นและมองโลกในแง่ดี ผู้น า

จะส่งเสริมให้ผู้ตามสร้างวิสัยทัศน์ (Envision) และอนาคตภาพ ท่ีดึงดูดความสนใจ ซึ่งในท่ีสุดผู้ตาม           

ก็สามารถสร้างวิสัยทัศน์ส าหรับ  ตนเองได้ ส่ือสารความคาดหวังท่ีสูงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตาม

โดยใช้วิสัยทัศน์ร่วม ส่งเสริมผู้ตามให้ดีขึ้น ผู้ตามได้รับการจูงใจให้พยายามท าให้บรรลุวัตถุประสงค์   

ซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าไม่สามารถ  บรรลุได้ ผู้น ายกระดับความคาดหวัง และส่ือความเช่ือมั่นในตัวผู้ตาม 

โดยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายท่ีท้าทายความศรัทธาอย่างแรงกล้า (Enthusiasm) และการ                  

มองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นผลของพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบนี้87 

1.3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา ( Intallectual Stimulation หรือ IS) ผู้น าจะมี
พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ท้าทายขององค์การ ส่งเสริมการคิด
แยกแยะ (Divergent Thinking) และเป็นผู้ผลักดันผู้ตามให้พัฒนายุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม 88      
ผู้น าการเปล่ียนแปลง กระตุ้นความพยายามของผู้ตามท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
โดยการตั้งสมมุติฐาน การก าหนดกรอบของปัญหาใหม่ และการเข้าถึงสถานการณ์เดิมโดยวิธีการใหม่ 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าผิดของสมาชิกแต่ละคน ผู้ตามซึ่งอยู่
ร่วมในกระบวนการค้นหาปัญหาและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาเอาใจจดจ่อกับแนวคิดใหม่ และวิธีการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลจะกระตุ้นการใช้ปัญญาโดยต้ังสมมติฐาน และถามถึง
รูปการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน แสวงหาการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมและเชิงสร้างสรรค์ส าหรับปัญหาเดิม 
และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกระท าเช่นเดียวกัน ท าให้ต่ืนเต้นในการค้นพบมุมมองและวิธีทางใหม่ๆ   
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ในการกระท าส่ิงต่างๆ ผู้น าจริงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหา
ค าตอบของปัญหา ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นส่ิงท่ีท้าทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ตามว่า ปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหา         
จะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ต้ังค าถามต่อค่านิยม                
ของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุ้นการใช้ปัญญาเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามในการท่ีจะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผู้ตามท่ีอยู่           
ในกระบวนการค้นหาปัญหา และแสวงหาวิธีการแก้ไข พยายามใช้แนวคิดใหม่ และการแก้ไขปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมให้ผู้ตามพยายามใช้วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาซึ่งแนวคิด
ของผู้ตามจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างง่ายดายเพียงเพราะเป็นแนวคิดท่ีแตกต่างจากแนวคิดของผู้น า 

1.4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration หรือ IC)     
ผู้น ามีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงถึงความมุ่งเจริญความเจริญและต้องการพัฒนา          
ผู้ตามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึก            
มีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าการเปล่ียนแปลงสนใจความต้องการจ าเป็นของผู้ตามแต่ละคนท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และความเจริญก้าวหน้า โดยการปฏิบัติในฐานะผู้สอนแนะ พี่เล้ียงและท่ีปรึกษา (Advisor) 
ของผู้ตาม89 เพื่อการพัฒนาผู้ตามแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงาน       
ให้สูงขึ้น ผู้น าสนใจความต้องการจ าเป็นของผู้ตาม ผู้น าจะสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆ ตามบรรยากาศท่ีเอื้อ ผู้น าตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล     
ในเรื่องความต้องการจ าเป็นและความปรารถนา พฤติกรรมผู้น าท่ีแสดงการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คือ การส่งเสริมการส่ือสารแบบสองทาง และใช้ “การบริหารจัดการโดยการเดิน
ตรวจ” (Manament by waking around) ในสถานประกอบการ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าก าลัง            
ถูกตรวจสอบ ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลจะค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคล        
ในฐานะท่ีแต่ละบุคคลมีความต้องการจ าเป็น ความสามารถ และความปรารถนาเฉพาะตน            
ซึ่งจะดึงดูดผู้ปฏิบัติงาน ให้รู้สึกว่าผู้น าเข้าใจและจะสอนแนะ (Coach) แนะน า (Advise) และสอน 
(Teacher) ผู้ตาม ผู้น าฟังแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและเห็นใจ (Empathy) โดยเน้น
ประสิทธิผล และใช้การมอบหมายงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ี และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแล ให้ค าแนะน า
สนับสนุนและช่วยให้ผู้ตามก้าวหน้าในการท างานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้ การปฎิบัติของผู้น า                
                                                             

89 lbid, 45. 
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ท่ีแสดงถึงความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ การให้ก าลังใจบุคคลและ             
การมอบหมายงานในระดับท่ีแตกต่างกัน ผู้น ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจ               
ความกังวลของแต่ละคน มองปัจเจกบุคคล เป็นองค์รวมมากกว่าเป็นปัจจัยการผลิต 

     2) ภาวะผู้น าการแลกเปล่ียน ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปล่ียน เสริมแรงตามสถานการณ์ 
ผู้น าจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับท่ีคาดหวังไว้ ซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถึงส่ิงท่ีผู้ตามจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผู้น าจงใจโดยเช่ือมโยงความต้องการ และรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมาย 
บาส(Bass) เคยให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโดยท่ัวไปในองค์การต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภาวะผู้น า                  
เป็นการแลกเปล่ียน ซึ่งประกอบด้วย 

2.1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ ผู้น าจะท าให้ผู้ตามเข้าใจชัดเจนว่า ต้องการให้   
ผู้ตามท าอะไร หรือคาดหวังอะไรจากผู้ตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปล่ียนรางวัล ในรูปของ          
ค ายกย่องชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มขึ้น ให้โบนัส เมื่อผู้ตามสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีคาดหวัง ผู้น าแบบนี้มักจงใจโดยให้รางวัลเป็นการตอบแทนและมักจูงใจด้วยแรงจูงใจ
ขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

2.2) การบริหารแบบวางเฉย เป็นการบริหารงานท่ีปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิม 
ผู้น าไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท างานจะเข้าไปแทรกต่อเมื่อมี อะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือ          
การท างานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็นทางลบ หรือให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ การบริหาร
แบบวางเฉยแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

3) ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายหรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า เป็นภาวะผู้น า           
ท่ีไม่มีความพยายาม ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจท่ีจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม ผู้น าจะไม่
เอาใจใส่ต่องาน และผู้น าไม่สนใจปัญหาหรือความต้องการของผู้ตาม และเมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น า
จะไม่อยู่ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย   เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็
จะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ยอมแก้ปัญหา มักเอาตัวรอด ไม่มีความรับผิดชอบหรืออ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ90 

ลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นระบบเป็นข้ันตอนจะเกิดข้ึนได้นั้น ต้องมีการก าหนดเป็น

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การเพื่อก าหนดเป็นภาพน าทางให้สมาชิกในองค์การได้รับรู้ร่วมกัน และ
                                                             

90 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness 
Through Transformational Leadership, (California: Sage Publications, 1994), 2. 
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ร่วมกันก าหนดเป็นจุดหมายเดียวกัน ที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จ คือ               

การบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล การขับเคลื่อนองค์การให้มุ่งสู่

เป้าหมายความส าเร็จนั้น ผู้ตามต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสร้างแรงจูงใจ 

(Motivation) ให้กับผู้ตาม (Followers) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดวัตถุประสงค์ 

(Purpose) ของการท างานในองค์กร ผู้น าต้องกล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าท า 

กล้าน า และกล้าเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทัศนะของ Manasse ที่กล่าวว่า ถ้าต้องการให้องค์การ            

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น าจ าเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพ          

ที่ควรเป็นไปในอนาคตขององค์การ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวก่อน (Personal 

vision) จากนั้นจึงหล่อหลอมมาเป็นวิสัยทศันร์่วม (Share vision) กับสมาชิกภายในองค์การ และทั้งผู้น า

และสมาชิกภายในองค์กรร่วมกันสื่อสารวิสยัทศันภ์ายในองคก์าร พร้อมทั้งมีการมอบอ านาจ (Empower) 

แก่ผู้ปฏิบัติให้เป็นจริง91 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ส าคัญจ านวนมาก ได้ให้ความส าคัญกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และแบบวิถี องค์ประกอบ / มิติ ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ  

ฟอสเตอร์ (Foster) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ที่สามารถน าองค์การ           
ไปสู่ประโยชน์ที่มากมายมหาศาลย่ิงข้ึน สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจ สามารถท าให้การปฏิบัติงาน
สัมฤทธิ์ผล โดยการใช้อ านาจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ
อ านาจสู่วิธีการที่ใช้เพื่อกระตุ้นผู้บริหาร92  

ฮอยซ์และมิสเกล (Hoy and Miskel) สรุปว่า ผู้น ามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นเสมือนหลัก 
(Anchors) น าทางในเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบประสิทธิผลขององค์การเป็นบุคคลที่ได้รับ
การคาดหวังให้ใช้ภาวะผู้น า ซึ่งเป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ            
ด้านเหตุผลและอารมณ์ และได้ระบุถึงปัจจัยด้านสถานการณ์วิกฤต (Critical situational Factors) 
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการศึกษา คือ สภาพแวดล้อม บทบาทของผู้น าธรรมชาติของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ลักษณะขององค์การ โดยกล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ควรให้
ความส าคัญกับการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( Idealized Influence) การสร้างแรงบันดาลใจ 
                                                             

91 A.L Manaasse, Visioon and Leadeership: Paying affention to intention, 
Journal of Education, 63(1), 1986, 150-173. 

92 William Foster, “Towards a Critical Practice of Leadership,” In J. Smyth(ed) 
Critical Perspectives on Educational Leadership (London: The Falmer press, 1989), 45-46. 
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(Inspirational Motivation) และการกระตุ้น การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) และ             
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)93  

มาเรีย สโลน (Maria Sloane) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงส าคัญ ภาวะผู้น า    
การเปล่ียนแปลงในองค์การสามารถสร้างกรอบความส าเร็จเมื่อประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง โดยเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และการหยั่งรู้เพื่อเข้าใกล้และเพิ่มวิธีการท างานท่ีถูกต้องซึ่งท าให้เกิดศักยภาพ           
ในการท างานและองค์การแห่งความรู้94  

ลีธวูด (Leithwood) เน้นว่า ลักษณะท่ีส าคัญของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ      
การก าหนดทิศทาง โดยการสร้างและการส่ือสารเกี่ยวกับความผูกพันกับวิสัยทัศน์ร่วม และ              
การตอบสนองทางบวกต่อความหวังเชิงพฤติกรรมท่ีสูง ซึ่งต้องถูกท าให้บรรลุเป้าหมาย ไม่เพียงผ่าน
โครงสร้างและระบบ แต่โดยการท าให้ผู้ตามสามารถ”รู้สึก”เกี่ยวกับภาวะผู้น า กล่าวคือ ผู้น า
สถานศึกษา ซึ่งมีความสามารถพิเศษใช้อ านาจในทางบวก สร้างความไว้วางใจในเพื่อนร่วมงาน
เกี่ยวกับความสามารถท่ีจะเอาชนะอุปสรรค และเป็นท่ีมาของความภาคภูมิใจในฐานะผู้มีส่วนร่วม 
ผู้ร่วมงานพิจารณาผู้น าในฐานะสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีการอย่างรู้พิเศษ
เกี่ยวกับส่ิงท่ีส าคัญซึ่งเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานอย่างสูง95      

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ไอซีที (ICT) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
technology : IT) เป็นศัพท์ท่ีมักใช้ในความหมายคล้ายกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ขยายขอบเขต
เพิ่มขึ้น โดยเน้นเรื่องราวบทบาทของการส่ือสารแบบรวมศูนย์ กับบูรณาการของส่ิงต่อไปนี้ ได้แก่ 
โทรคมนาคม (ท้ังสายโทรศัพท์และสัญญาณไร้สาย) คอมพิวเตอร์ ตลอดจน ถึงซอฟแวร์วิสาหกิจ 
                                                             

93 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education Administration Theory Research 

and Practice, 4th ed. (Singapore: McGraw-Hall.Inc., 1991), 42. 
94 Maria Sloane, Transformational Leadership Is Crucial [online], accessed 11 

March 2014. Available from http://www.marlasloane.com/transformational-
leadership/index.php.  

95
 Kenneth Leithwood, Doris Jantz and Rosanne Steinbach, Changing Leadership 

for Changing Time (Buckingham: Open University Press, 1999), 57. 
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โมเดลแวร์ หน่วยเก็บข้อมูล และระบบโสตทัศน์ต่างๆ ท้ังหมดช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเก็บบันทึก 
ส่งผ่าน และจัดด าเนินการสารสนเทศได้ 

นักวิจัยเชิงวิชาการเริ่มใช้ศัพท์ ICT ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษ 1980 เป็นต้นมา แต่มันเป็น          
ท่ีนิยมหลังจาก โรบิน สตีเฟนสัน (Robin Stephenson) ใช้โทรศัพท์นี้รายงาน เพื่อแถลงต่อรัฐบาล  
สหราชอาณาจักร เมื่อ ค.ศ. 1997 และปรากฏในหลักสูตรแห่งชาติฉบับปรับปรุงของอังกฤษ เวลส์ 
และไอซ์แลนด์เหนือ เมื่อ ค.ศ. 2000 

นอกจากนี้ ศัพท์ ICT ในปัจจุบันยังหมายถึง การเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์และระบบโสต
ทัศน์เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านทางเคเบิลสารเดียวหรือระบบเช่ือมต่อหนึ่งเดียวมีส่ิงจูงใจทาง
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพื่อท่ีจะผสานระบบโสตทัศน์ การสร้างระบบการจัดการ และเครือข่ายโทรศัพท์
เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบเคเบิล การจัดการและการกระจายสัญญาณแบบรวม
ศูนย์เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างยิ่ง เนื่องจากเครือข่ายโทรศัพท์จะถูกขจัดออกไป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที ( Information Technology หรือ IT) หมายถึง
เทคโนโลยีส าหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ -ส่ง การแปลง การจัดเก็บ          
การประมวลผลและการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การส่ือสารและข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งใน          
แต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีกมากมาย องค์ประกอบท้ัง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น เซิร์ฟเวอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบเครือข่าย           
(การส่ือสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูกข่าย (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) บางครั้งแรกว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information amd Communications Technology) ซึ่งนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ       
ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) หมายถึง การน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีด้านการส่ือสารโทรคมนาคมมาช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้
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สารสนเทศท่ีสามารถน ามาเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ และเสียง 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน96 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า ไอซีที (ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communications Technologies) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร  
เก็บ สร้าง แสดง ใช้ร่วมกัน หรือแลกเปล่ียนสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ICT จึงรวมถึง
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วิดิทัศน์ วีดีโอ โทรศัพท์ ท้ังโทรศัพท์ใช้สายและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ระบบดาวเทียม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์การและ  
การบริการท่ีเกี่ยวกับการกับเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น วิดีโอคอนเฟอร์เรน อีเมล์ บล็อก กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ภาพวิดีโอ หุ่นยนต์ เป็นต้น97 

เบแฮม (Beham) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่า หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีช่วยบันทึก เก็บ ประมวลผล เรียก ส่งผ่านและรับข้อมูล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่      
เ ช่ น  เ ครื่ อ ง คอมพิ ว เ ตอร์  เ ครื่ อ ง ส่ งแฟกซ์  ไ ม โครกราฟฟิก  ร ะบบ โทรคมนาคมและ                    
ระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์98 

กัน ต้ัน (Gunton)  ไ ด้แบ่งประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร             
เป็น 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีมราใช้ในการประมวลผล ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี    
ท่ีใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ระบบโทรคมนาคม ค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสารเป็นค าท่ีใช้อธิบายการท างานร่วมกันของเทคโนโลยีท้ัง 2 ประเภทนี้99   

ฮาร์ด้ี และคนอื่นๆ (Hardy, C et al) กล่าวถึง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ในบริบทท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถานศึกษาว่า มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
                                                             

96
 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557-2559, 23. 
97

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน, 
(กรุงเทพฯ: โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดิริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม-
ราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552), 32. 

98
 K Beham and D Holems, Understanding Information technology text 

Reading and Cases, 2nd ed (Australai: Prentice Hall, 1990), 1. 
99

 T Gunton, Dictionary of Information Technology, 2nd ed (London: 
Pemguin group, 1976), 50.  
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และเทคนิควิธีการท่ีมีความสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การส่ือสารท้ังตรงและ
การเผยแพร่ไปยังแหล่งข้อมูล เช่น ซีดีรอมและอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นยังรวมถึงเทคโนโลยี          
ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ การประชุมทางไกล และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล100 

เทอร์แบนด์ แมคคลีน และเวทเทอร์บี้ (Turban E. Mclean E. and J. Wetherbe) 
กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง ส่วนประกอบด้านเทคโนโลยีของระบบ
สารสนเทศซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ หรือหมายถึงระบบ
สารสนเทศหลายระบบท่ีใช้ภายในองค์กร101 

     วิลเลียมและวิลสัน (Williams D and Wilson) ให้ความหมายของ ICT ว่า หมายถึง      
การผสมกันของ Information Technology (IT) และ Communication Technology (CT) ดังนี้ 

1) Information Technology (IT) คือ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ในการ 
เข้าถึง แก้ไข เปล่ียนแปลง จัดเก็บ จัดการและเสนอข้อมูล โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2) Communication Technology (CT) คือ การส่ือสารที่ท าให้ได้รับข้อมูลโดย  
การค้นหาและเข้าถึงได้ ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และโมเด็ม เป็นต้น102 

ลาวดอนและลาวดอน (Laudon and Laudon) ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ไม่ใช่แค่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว แต่รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันซึ่งสามารถช่วยให้
ส่ือสารได้ท่ัวโลก103 

                                                             
100

 Colin Hardy and others, Autism and ICT: a guide for teachers 
aParens (London: David Fulton, 2002), 27. 

101
 Turban Efraim, Ephraim R. Mclean and James C. Wetherbe, Information 

Technology for Management: Miking Connection for Strategic Advantage (USA: 
Jonh Wiley & Sons (Asia), 2001), 19. 

102
 William Badke, “Medai, ICT and Information Literacy.” Trinity 

Western University: Uniterd States. Accessed February 9, 2016. Available from 
http://www.Proquest.umi.com/ 

103
 K.C Laudon and J.P Laudon, Essentials of management Information 

System: Organization and Technology (N.J: Prantice-Hall International, 1997), 4.  
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เบรดเลย์  (Bradley) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง          
การรวมกันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม และส่ือสารมวลชน104 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ไอซีที ( ICT) คือการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ร่วม             
เพื่อประมวลผลข้อมูล จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สืบค้นสารสนเทศ น าเสนอสารสนเทศ รวมถึงการใช้
เครือข่ายและเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ในการส่ือสารความเร็วสูง เพื่อรับส่งสารสนเทศด้วย         
ความสะดวกรวดเร็ว เพื่อน าไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น วงการแพทย์ การศึกษา บันเทิง ธุรกิจ เป็นต้น 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ.2557-2559 ต้องการท่ีจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
เรียนรู้ได้ทุกท่ี  ทุกเวลาด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้อยู่
ในชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัยสามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างสะดวกเรียกว่า “Ubiquitous 
Learning” ตลอดจนถึงมีการสร้างห้องแห่งอนาคต (Future Class room) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม  
ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 มิติ คือ 

1) การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling) คือ เพิ่มศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและ         
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แบบออนไลน์ (Online)  

2) การเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลา (Engaging) คือ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้โดยไม่ขาด 
ความต่อเนื่องด้วย การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวท่ีทันสมัย (BYOD : Bring Your Own Device) การจัดท า
เนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 

3) ความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) คือ เพิ่มความสามารถและ 
อิสระในการเลือกวิธีการ และส่ือการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future 
Class room) ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT      
เพื่อการศึกษา  
2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4) พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ  
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5) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT 
เพื่อการศึกษา เป้าประสงค์ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  

มาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 1  
1) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา 

และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  
2) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี          

ท่ีทันสมัย  
3) สร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ท่ีเหมาะสม 

ให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

   4) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ผู้สอนมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการส่ือสารที่ ทันสมัยในการเรียนการสอน การจัดท าเนื้อหาองค์ความรู้    
    SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 2557  
 5) สร้างกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาก าลังคน        
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของ   
    ตลาดแรงงาน หรือสร้างนวัตกรรม  

                      6) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส  
    (Open Source) รวมท้ัง การใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

                      7) ผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ ในการพัฒนาตลอดจนถึงการใช้           
                         เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร ให้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป้าประสงค์ 
มีส่ือเนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ตามหลักสูตร  

     มาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 2  
                       1 ) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ในทุกระดับและทุก 
                           ประเภทการศึกษาท่ีสามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย  
                       2 ) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ 
                           ระหว่างคนพิการและบุคคลท่ัวไป (Universal Design)  
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                       3) ก าหนดให้มีหรือใช้มาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาส่ือการเรียนรู้  
                       4) จัดให้มีกระบวนการรับรองมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ รวมท้ังมีการทบทวน                    
                          และเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
                       5) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรท่ีดูแลคนพิการ  
                          ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในการจัดท าหลักสูตรและอบรมความรู้                     
                        ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
                       6) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ 
                          เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
                          7) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System :  

       LMS)  
    8) พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)     
       ภายในหน่วยงาน ตลอดจนถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีและ  
       นวัตกรรมสู่ประชาชน  

                       9) พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้มีความทันสมัย               
                          ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

               10) บูรณาการระบบการเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้และผลงานการวิจัย รวมท้ังจัดต้ัง 
                 ศูนย์กลางการบูรณาการส่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center) 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อขยาย

โอกาส การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าประสงค์มีการจัดสรรคล่ืนความถี่
และโครงสร้างพื้นฐานในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  ตลอดจนถึงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Network) ท่ีสามารถให้บริการเพื่อการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและมี
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอ  

มาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 3 
1) บูรณาการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
   กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการใช้ เทคโนโลยีไร้สายท่ีทันสมัย เช่น 
เทคโนโลยี 3G เป็นต้น  
2) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการเข้าถึง 

        ส่ือการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์  
3) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการน าร่องพัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์           
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เช่น การใช้ อินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น รวมท้ังการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  
4) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

        การส่ือสารของ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการศึกษาในระบบไซเบอร์โฮม  
5) จัดสรรคล่ืนความถ่ีและพัฒนาโครงข่ายวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ให ้

        กลุ่มเป้าหมายสามารถรับ บริการการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงท่ัวประเทศ  
   6) จัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการส่ือสารอย่าง เคร่งครัด  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 
เป้าประสงค์มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา  

 มาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 4  
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการมีบทบาทของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 2) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ และก าหนดทิศ 
  ทางการวิจัยท่ีก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่  

                            3) ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่และก าหนดทิศ 
                             ทางการวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่  
                            4) สร้างเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน    
                             การพัฒนาประเทศ หรือ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
                            5) สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
                            ระหว่างภาคเอกชน สถาน ประกอบการ และสถานศึกษาท้ังในและ 
                            ต่างประเทศ  
                             6) ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัย 
                             ระหว่างสถานศึกษาท้ังใน และต่างประเทศ  
                             7) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 
                              เกี่ยวกับงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษาเป้าประสงค์มีผลงานการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                           มาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 5 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ และก าหนด
ทิศทางการวิจัย ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ 
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                             2) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   
                             เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีตอบสนองความ 
                             ต้องการของสังคมประเทศชาติ 
                             3) สร้างเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน 
                             การพัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
                             4) สร้างกลไกลการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
                             ระหว่างภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถานศึกษาท้ังในและ 
                             ต่างประเทศ 
                             5) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการวิจัยร่วมกับกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ 
                             การศึกษา 
                             6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียน น าเสนอผลงานวิจัยระหว่าง  
                             สถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

                  7) พัฒนาระบบการริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าท่ี  
                  เกี่ยวข้องกับงานวิจัย105 

 

ศักยภาพของไอซีทีที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีเป็นส่ือกลางของไอซีที   
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเว็บซึ่งเป็นบริการส าคัญบนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ไอซีทีให้เกิดประสิทธิผล
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อการสอน ซึ่งอาจแยกเป็นประเด็นส าคัญ           
ได้ 6 ประการ คือ การค้นคืนสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การเข้าถึง
สารสนเทศปฐมภูมิ การเข้าถึงสารสนเทศมัลมีเดีย และการรังสรรค์งาน106 

 

 

 

                                                             
105

 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557-2559, 27-32. 

106 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน, 
(กรุงเทพฯ: โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดิริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552), 32. 
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การค้นคืนสารสนเทศ 
เป็นการน าสารสนเทศท่ีจัดเก็บเอาไว้มาใช้งานผ่านการถ่ายโอนแฟ้ม (File Transfer 

Protocol) หรือท่ีเรียกย่อ ว่า FTP ท าให้สามารถติดต่อและถ่ายโอน หรือคัดลอกแฟ้มข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งท่ีเช่ือมต่ออยู่ในอินเทอร์เน็ต อาจเป็นการถ่ายโอน
แฟ้มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกการถ่ายโอน
ลักษณะนี้ว่าการถ่ายโอนขึ้น หรืออัพโหลด (Upload) ส่วนการถ่ายโอนแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ของ
เครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีต่อเช่ือมกับเครือข่ายเรียกว่า การถ่ายโอนลง หรือดาวน์โหลด 
(Download) 

การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มนี้เรียกใช้ผ่านเว็บได้ โดยใส่ท่ีอยู่ของเครื่องแม่ข่ายท่ีใช้บริการ 
FTP เช่น ftp://ku.ac.th จะได้ผลผ่านเว็บเป็นรายการกล่องเก็บแฟ้ม (Folder) ท่ีเลือกคลิกหาแฟ้ม           
ท่ีต้องการได้ และเมื่อคลิกช่ือแฟ้มท่ีต้องการถ่ายโอนจะปรากฏหน้าต่างสอบถามความต้องการว่า          
จะบันทึกข้อมูลไว้ที่ใด 

ในปัจจุบันนิยมใช้การถ่ายโอนแฟ้มผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพัฒนาให้ใช้งานง่าย           
โดยโปรแกรมจะแสดงรายการแฟ้มท่ีมีอยู่ในเครื่องของผู้ใช้ และรายการแฟ้มของเครื่องแม่ข่ายท่ีติดต่อ
ไปได้นั้นโปรแกรมท่ีนิยม ได้แก่  Cut_FTP, WS_FTP, FTP FileZilla เป็นต้น 

การค้นหาสารสนเทศ 
การจัดท าดัชนีและการค้นคืนสารสนเทศมีมาต้ังแต่มนุษย์เราเริ่มการบันทึกและจัดเก็บ

ข้อมูลตลอดจนถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและเว็บ ท าให้มีเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือและ
สารสนเทศอื่นๆ ท่ีมีคุณค่ามากมาย สารสนเทศเหล่านี้จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเข้าถึงได้ในเวลาท่ีต้องการ
น ามาใช้งาน ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงมีการจัดท าฐานข้อมูลด้วยวิธีการท่ีซับซ้อนและรวดเร็ว            
เพื่อช่วยให้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสารสนเทศได้ตามท่ีต้องการจากเว็บไซต์ส าหรับค้นหา                 
ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปแบบของการบริการดังนี้ 

1) โปรแกรมค้นหา (Search Engine) เป็นเว็บไซต์ท่ีมีเครื่องมือในการท่ีจะค้นหาเว็บไซต์
ต่างๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง โดยอัตโนมัติ เช่น google.com หรือ Altavista.com 
เครื่องมือค้นหานี้มีช่ือเรียกว่าสไปเดอร์และบอท (Spiders and Bots) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีจะเช่ือม               
ติดไปกับไฮเพอร์ลิงค์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ จากเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารหนึ่งท่ีมีอยู่ในเว็บ แล้วท าการ
จัดท าดัชนีจากการน าช่ือเว็บ (Title) ท่ีอยู่เว็บ (URL) ส่วนเริ่มต้นของข้อความย่อหน้า หัวข้อ หรือ  
จากท้ังเอกสาร เป็นต้น เมื่อโปรแกรมค้นพบเว็บไซต์ใหม่ก็จะส่งข้อมูลข่าวสารมายังเว็บไซต์หลัก           
เพื่อจัดท าเป็นดัชนีเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราเข้าไปใช้บริการกับ  Search Engine 
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ต่างๆ ก็จะเป็นการไปค้นหาข้อมูลตามค า ข้อความต่างๆ ท่ี Search Engine ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว
นั่นเอง และเนื่องจากแต่ละเว็บไซต์มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โปรแกรมเหล่านี้ก็จะปรับปรุงข้อมูล
ท่ีจัดท าไว้ให้เป็นปัจจุบันด้วยการสืบค้นและจัดท าดัชนี 

2) สารบบเว็บ (Web Directory) เป็นเว็บไซต์ค้นหา ท่ีใช้วิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล
ของระบบด้วยผู้ดูแลระบบหรือสารบบนั่น จะไม่มีการส่งโปรแกรมค้นหาออกไปค้น ตัวอย่างเว็บ
ประเภทนี้ เช่น Yahoo.com และ Dmoz.org เว็บไซต์เหล่านี้จัดรวบรวมระบบกลุ่มสารสนเทศ    
โดยแยกเป็นหัวข้อในลักษณะแตกกิ่งก้านเหมือนต้นไม้ และจัดแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักต่างๆ เช่น 
Arts, Business and Economy, Computers and Internet, Education เป็นต้น 

3) การค้นหาจากโปรแกรมค้นหา (Meta Search Engine) เป็นเว็บไซต์ท่ีไปค้นหาจาก
เว็บไซต์ค้นหาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเว็บประเภท Meta Crawler นี้จะทุนแรงโดยการน าค าท่ีต้องการค้น      
ไปค้นจากเว็บค้นหาประเภทต่างๆ และน ามาแสดงร่วมกันให้ดูอีกที เว็บไซต์ค้นหาประเภทนี้ตัวอย่าง 
เช่น MetaCrawler.com, Go2net.com และ Thaifind.com, ixquick.com 

เว็บไซต์ค้นหาส่วนมากจะมีบริการค้นหา ท้ังจากการป้อนค าส าคัญ และให้เลือก       
จากสาระบบ (Directories) และยังแยกหมวดหมู่ประเภทของข้อมูลท่ีต้องการค้นหาออกเป็น       
เว็บรูปภาพ เสียง วิดีโอ ข่าว เป็นต้น เช่น Google เป็นโปรแกรมค้นหาแต่ก็มีการจัดท าสารบบ       
ไว้ด้วยส่วน Yahoo เริ่มจากการเป็นสารบบเว็บ แต่ก็มีการให้บริการค้นหาด้วยกันป้อนค าส าคัญด้วย 

การติดต่อสื่อสาร 
เครื่องมือติดต่อส่ือสารในปัจจุบันใช้เว็บเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร เว็บนั้นเป็น

บริการหนึ่งในอินเทอร์เน็ตท่ีมีความส าคัญ ช่วยดึงดูดให้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวนมาก คุณสมบัตินี้    
มีบทบาทต่อการน ามาใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์และ         
การเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีสะดวกจากช่องทางการติดต่อส่ือสารที่มีมากมายหลายรูปแบบ 

เครื่องมือติดต่อส่ือสารท่ีนิยมใช้ เช่น อีเมล (E-mail) กระดานข่าว (Web Board) 
กระดานอภิปราย (Forum) โปรแกรมส่งข้อความ ( Instant Massenger) กระดานไวท์บอร์ด 
(Whiteboard) และบันทึกเล่าเรื่อง (Weblog หรือ Blog) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการสะท้อน
ความคิดหรือบันทึกอนุทินการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การส่งการบ้าน การแลกเปล่ียนความคิด    
ในกลุ่มงาน การเก็บผลงาน การแบ่งปันแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
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การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ 

สารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึง สารสนเทศท่ีมาจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบกับสารสนเทศนั้น อินเทอร์เน็ตช่วยเข้าถึงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิในทุกสาขาวิชาจากแหล่ง
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศมัลติมีเดีย 
ศักยภาพของไอซีทีในการเป็นเครื่องมือค้นคว้าและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ        

เป็นคุณสมบติัส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและใช้กันเป็นส่วนมาก ดังจะเห็นได้จากการ
นิยมใช้โปรแกรมค้นหา เช่น Google และ Yahoo เพื่อค้นคว้าข้อมูลและเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ   
ท้ังสารสนเทศท่ีเป็น ไฮเพอร์ลิงค์และไฮเพอร์มีเดีย บทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia Courseware)
ส่ือวิดีโอ ส่ือรูปภาพ ส่ือเสียง ส่ือภาพเคล่ือนไหว ได้อีกด้วย 

รังสรรค์งาน 
เป็นการน าไอซี ทีมาใ ช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวConstractivism และ 

Constractionism ให้มีความสุขบูรณ์ ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์จ านวนมากและหลากหลายรูปแบบ     
ท่ีพัฒนาให้น ามาใช้งานท้ังซอฟต์แวร์ท่ีเป็นฟรีแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อการค้า สามารถเลือกจัดหา     
มาเป็นเครื่องมือสร้างช้ินงานหรือใช้ประกอบการสร้างช้ินงาน 

การรังสรรค์งาน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยท่ีครูมีประสบการณ์ในด้านเนื้อหา
และผู้เรียนมีประสบการณ์ในด้านการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไอซีทีท่ีรวดเร็วกว่าครู เพราะมีโอกาส
รับรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะท่ียังเป็นเด็ก ต่างจากยุคสมัยท่ีครูเป็นเด็กและเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้น 
ทีหลัง 

การประยุกต์ไอซีทีในกิจกรรมการเรียนรู้ 

การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่หลายประการ   
ท้ังไอซีที กระบวนการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เช่น หากต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียน     
ของนักเรียน  ไอซีทีท่ีตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ บล็อก วิกิ หรือกระดาน
สนทนา เป็นต้น 

ไอซีทีเป็นเครื่องมือท่ีมีค่าและมีความส าคัญเมื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมพหุปัญญา และยัง
ช่วยส่งเสริมสไตล์การเรียนรู้รูปแบบต่างๆของผู้เรียนได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะเก่งในปัญญา      
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ด้านต่างๆ แล้วยังเก่งหรือมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ และการปลูกฝังหรือการเรียนรู้     
การใช้เครื่องมือเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งก็คือ เรียนรู้วิธีเรียนรู้นั่นเอง ในขณะท่ีการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้บนพื้นฐานพหุปัญญา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยตอบสนองการจัดการเรียนรู้         
ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาปัญญาผู้เรียนในทุกด้านและทักษะการคิดขั้นสูง แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ข้างต้น ช่วยให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ การประยุกต์นี้จะมีประสิทธิภาพผลเพิ่มขึ้นเมื่อ               
มีการน าไอซีที มาสนับสนุนการสร้างช้ินงานท่ีมีประกอบอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้  ไอซีที ( ICT)         
ท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนรู้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้            
ซึ่ งนอกจากจะเข้าถึ ง แหล่งความรู้ แ ล้ว  ยั ง ลดช่องว่ างของความห่าง ไกลระหว่ างบุคคล                
ด้วยการสร้างสรรค์ช่องทางการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ัวโลก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
ช่วยสร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นส่ือกลางของการแสดง              
ความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆท่ีสนใจร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต107 

การประยุกต์ไอซีทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คุณลักษณะอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คือ ช่วยในการกระจายความรู้ 

ถ่ายทอดความรู้ให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถช่วยในการ
จัดเก็บและดูแลข้อมูลองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากได้อย่างสะดวก ท าให้สังคมเปล่ียนแปลง      
ไปสู่การเป็นสังคมสารสนเทศ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมุ่งไปท่ีการสร้างและ       
การใช้เครือข่าย โดยมีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ มาเช่ือมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลท าให้การด าเนินงานในองค์กรสามารถท าได้อย่างเป็นระบบและสาม ารถ
พัฒนาการท างานได้อย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในด้านการเรียนรู้ก็ คือ ก่อให้เกิดการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การแสวงหาความรู้ ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลและ
องค์กร  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งก็ไ ด้มีงานวิจัย
จ านวนมากพยายามอธิบายความสัมพันธ์และบทบาทของไอซีที ( ICT) กับการจัดการเรียนรู้           
ดังท่ีปรากฏว่า เป็นเรื่องราวจ านวนมากท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร         
ผ่าน การใช้งานผ่านการใช้ไอซีที (ICT) แม้ว่าการจัดการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการไม่ใช่เทคโนโลยี  
แต่ไอซีที (ICT) กลับถูกคาดหมายว่า เป็นปัจจัยแห่งความความส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้การจัดการ
ความรู้ประสบความส าเร็จองค์กรส่วนใหญ่จึงมีการจัดสรรงบประมาณในการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
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 เรื่องเดียวกัน., 90-92. 
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มีผลต่อความส าเร็จในการจัดระบบการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้         
ท้ังในส่วนของพนักงานและองค์กรไอซีทีท่ีเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 

1) เทคโนโลยีส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมท้ังสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ       
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ท่ีต้องการได้ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ต  

2) เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology)        
ช่วยให้สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่าง 
เช่น โปรแกรมกลุ่ม Groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น 

3) เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการ    
ความรู้ต่างๆ  

ไอซีที (ICT) ท่ีมีบทบาทส าคัญในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนในองค์กรซึ่งจะก่อให้เกิด
พลวัตการเรียนรู้องค์กรขึ้นมาดังนี้  

1) อินเทอร์เน็ต (Internet) 

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โปรแกรมช่วยค้นหาช่วยในการ
ค้นหาข้อมูลและความรู้ ท่ีต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้อย่ างรวดเร็ว ในการจัดการความรู้แล้ว
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาจากค าส าคัญ
ในฐานทรัพยากรต่างๆ ดังเห็นได้จากมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลกมีระบบฐานทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยจ านวนมาก นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตช่วยในการช่วยให้การแลกเปล่ียนความรู้ 
ท าได้อย่างรวดเร็วและง่าย อินเทอร์เน็ตช่วยในการกระจายความรู้ในกลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างมากขึ้น 
อินเทอร์เน็ตช่วยลดปัญหาและข้อจ ากัดในเรื่องของระยะทาง เช่น สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้
และข้อมูลผ่านไปรษณีย์อิ เ ล็กทรอนิก ส์ (E-mail)  หรือกระดานสนทนา (Web Board)                  
กับกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหรือกับบุคคลท่ัวไปก็ได้  

2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า E-mail (Electronic mail) เป็นเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร โดยใช้ข้อความเป็นหลักในลักษณะของการส่ือสารแบบไม่ประสานเวลา    
โดยในระยะเริ่มแรกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีจุดมุ่งหมายไปท่ีการแก้ปัญหาเรื่องระยะทางและเวลา  
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ในการติดต่อส่ือสารให้มีความสะดวกขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายส าหรับการส่ือสาร
ในระยะไกลท้ังในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ เมื่อผู้ส่งจดหมายหรือข้อมูลไปยังE-mail 
Addressของผู้รับ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป ผู้รับสามารถรับข้อความนั้นได้ทันทีและสามารถโต้ตอบหรือ
ส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้รับได้ทันทีเช่นกัน นอกจากนี้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยอ านวย          
ความสะดวกในกรณีท่ีผู้ส่งต้องการส่งจดหมายหรือข้อมูลให้แก่ผู้รับทีละหลายๆ คนก็สามารถท าได้
โดยง่าย ต่อมาพัฒนาการของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกน ามาใช้เพื่อการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร         
โดยจัดกลุ่มผู้รับตามกลุ่มงาน หรือสายบังคับบัญชาในลักษณะท่ีเรียกว่า  E-mail Loop 
www.google.com ได้พัฒนาระบบการติดต่อส่ือสารด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเช่ือมโยงบริการ
และทรัพยากรต่างๆท่ีสนับสนุนความร่วมมือในการท างาน โดยเพิ่มเติม ในส่วนท่ีเรียกว่า Docs and 
Spreadsheets ท่ีประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล  การแลกเปล่ียนข้อมูลกับ          
กลุ่มสมาชิกท่ีเรียกว่า Collaborators เพื่อสร้างเพื่อช่วยในการตรวจสอบแก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ และสามารถท าให้การเผยแพร่บน Internet โดยระบบจะท าการก าหนดท่ีอยู่
เฉพาะท่ีเรียกว่า URL ให้กับข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Google.com นอกจากนี้ยังมีการเช่ือมโยงให้
ผู้ใช้งานสามารถสร้างบล็อกของตนเองเพื่อจัดส่งข้อมูลท่ีจัดท าขึ้น  และผ่านการตรวจสอบหรือ
เห็นชอบจากสมาชิกเพื่อท าการเผยแพร่ได้อีกทางหนึ่งด้วย  

3) กระดานสนทนา (Web Board) 

กระดานสนทนาเป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายแบบไม่ประสานเวลา    
ซึ่งมีการน ามาใช้บนเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับบุคคลภายใน
หรือบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานด้านการศึกษาท่ีมีบุคลากรกระจายกัน
อยู่ ท่ัวประเทศ ด้วยจุดเด่นของกระดานสนทนาท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้ใช้สามารถก าหนดค าถาม           
หรือต้ังกระทู้ขึ้นได้อย่างสะดวก ท าให้กระดานสนทนาเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง     
ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้บนกระดานสนทนา ด าเนินไปในลักษณะของการก าหนดหัวข้อ
ส าหรับการแลกเปล่ียน เรียกว่ า  หัวข้อกร ะ ทู้  หมายถึง  หัวข้อ ท่ี ต้องการพู ดคุยสนทนา                 
โดยอาจเป็นค าถามปลายเปิดหรือข้อความท่ีขอความคิดเห็นจากผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจในเรื่องนั้นๆ
เข้ามาร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และความหลากหลายในหมวด ประเภทท่ีได้น ามาสนทนากัน   
บนกระดานสนทนา เช่น เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ หมวดเกษตร หมวดอาชีพอิสระ หมวดสังคม
และการเมืองเป็นต้น  
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4) บล็อก (Blog) 

Blog  มาจากค ามาจากศัพท์ค าว่า WeBlog บางคนอ่านค าๆนี้ว่ า (We Blog)          
บางคนอ่านว่าเว็บล็อก (Weblog) แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น ท้ังสองค าบ่งบอกถึงความหมายเดียวกันว่านั่นคือ
บล็อก (Blog) โดยความหมายของค าว่าบล็อก ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal 
Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นจะครอบคลุมไว้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว 
หรือเป็นบทความเฉพาะด้าน จุดเด่นท่ีท าให้บล็อกเป็นท่ีนิยมก็คือ ผู้เขียนสามารถบรรจุเพื่อเล่า
เรื่องราว ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ต่างๆในส่ิงท่ีสนใจ เป็นการถ่ายทอดส่ิงท่ีถูกบันทึกไว้ใน
สมองออกเป็นตัวหนังสืออย่างมีอิสระทางความคิดในรูปแบบท่ีเป็นตัวของตัวเอง ช่วยอ านวยในการ        
ดึงความรู้ท่ีฝังลึกออกมาได้ และอาจช่วยให้ผู้เขียนท่ีมีความรู้ด้านหนึ่งๆอยู่แล้วแต่อาจไม่เคยตระหนัก
ว่าตนเองมี ได้รับรู้ถึงความเป็นผู้รู้ของตนเอง หรือในมุมกลับกัน ผู้เขียนบางคนอาจตระหนักว่าตนเอง
มีความรู้ด้านนั้นอยู่แต่ความรู้ดังกล่าวไม่เคยถูกเรียบเรียงหรือหาเหตุผลสนับสนุนต่อยอดความถูกต้อง
ของความรู้นั้นให้เพิ่มมากขึ้น 

แนวคิดของการใช้ประโยชน์จากบล็อกในการแลกเปล่ียนความเรียนรู้ท่ีสามารถส่ือสาร
หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เขียนบล็อกและผู้อ่านบล็อกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ท่ีสนใจ
เนื้อหาของบล็อกนั้นๆ ผ่านทางระบบ Comment ของบล็อกนั่นเอง การเขียนบล็อกและอนุญาตให้
ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ท่ีผู้เขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อก และผู้เขียนได้เขียนโต้ตอบต่อ
ความคิดเห็นนั้นไปๆมาๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความแตกฉานในตัวความรู้ระหว่างผู้เขียน
กับผู้อ่าน ซึ่งจันทวรรณ น้อยวรรณ กล่าวว่าการเขียนและอ่านบล็อกเป็นวิธีการค้นหาความรู้และช่วย
ให้ค้นพบผู้ท่ีมีความรู้ช านาญในด้านต่างๆได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยการเขียนบล็อก         
ท่ีอ้างถึงโดยบล็อกอื่นๆ โดยเช่ือมโยงไปหาบทความหรือบันทึกนั้นๆ หรือการร่วมเป็นสมาชิก          
ของบล็อกชุมชน หรือ การอ่านบทความในบล็อก ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกัน ก็ล้วนเป็นการ
ช่วยให้ค้นพบแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้โดยง่าย 

5) โปรแกรมสนทนา (Chat) 

โปรแกรมสนทนา (Chat) เป็นการแสดงความคิดเห็นในเวลาเดียวกัน เหมือนการสนทนา   
ซึ่งกันซึ่งหน้า หรือคล้ายกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้เมื่อต้องการ แต่ใจความท่ีไ ด้จากการสนทนาลักษณะนี้จะไม่ เหมาะสมนักเมื่อน ามาใช้                   
ในด้านการศึกษาเพราะว่าการสนทนาลักษณะนี้จะเป็นการโต้ตอบกลับทันที ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์หรือ
การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนแสดงความคิดเห็นลงไป อีกท้ังโครงสร้างการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ได้มี
การจัดไว้ท าให้ยากต่อการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นทางด้านการเรียนการสอนแล้วการใช้ Chat 
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อาจจะไม่มีคุณค่ามากเท่าไหร่นัก แต่ส าหรับการสร้างชุมชนออนไลน์แล้ว Chat จะเป็นเครื่องมือ          
ท่ีใช้ได้ดี โดยเฉพาะกับลักษณะการสนทนาแบบซึ่งหน้ากับการเรียนการสอนทางไกล ดังนั้น             
หากโรงเรียนต้องการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสนทนา (Chat) จะต้องมีการ
ก าหนดตารางเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาส าหรับสมา ชิกครู ซึ่งมีการแบ่งสมาชิกออกเป็น           
กลุ่มเล็ก เพราะหากมีการสนทนาทีละมากๆ อาจท าให้ยากต่อการควบคุม นอกจากนี้ในการ               
จัดกิจกรรมสนทนา ควรก าหนดหัวเรื่องในการสนทนา ควรแจ้งให้ครูผู้ร่วมสนทนาทราบล่วงหน้าเพื่อ
จะได้เตรียมตัวเข้าร่วมสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ด าเนินรายการหลักควรน าประเด็นหรือหัวข้อ
ท่ีต้องการให้ครูแสดงความคิดเห็นเสนอขึ้นไว้บนกระดานสนทนาและกระตุ้นให้ครูแต่ละคนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ 

6) โทรศัพท์ (Telephone) 

โทรศัพท์ Telephone เป็นเครื่องมือ ส่ือสารส าคัญอย่างหนึ่ ง  ท่ีมี ใ ช้กันมานาน          
จนอาจกล่าวได้ว่า กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนเรา เพราะช่วยในการติดต่อส่ือสาร         
มีความสะดวก รวดเร็ว แม้ผู้สนทนาจะอยู่ต่างสถานท่ีกันก็สามารถสนทนากันผ่านโทรศัพท์ได้        
แต่การสนทนาทางโทรศัพท์ต่างไปจากการสัมมนาตามปกติตรงท่ีมิได้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้พูด
กับผู้ฟัง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โทรศัพท์ จึงมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่โทรศัพท์บ้านไปจนถึงโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในกรณีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้อง หรือในขณะท่ีสมาชิกไม่ได้เข้าสู่ระบบเครือข่าย    
การใช้โทรศัพท์จะสนับสนุนในเรื่องของการปรึกษางาน การปรึกษาปัญหา การแลกเปล่ียนข้อมูล
สารสนเทศ แจ้งข่าวสาร นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว โทรศัพท์   
จึงอยู่ในอันดับต้นๆของการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร108 

ผลการส ารวจการใช้ ICT 

จากผลการส ารวจของส านักสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ICT และการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
ร่วมระดมสมอง เพื่อพิจารณาตัวช้ีวัดท่ีจ าเป็นและตัวช้ีวัดท่ีเป็นแกนกลาง (Core Indicators)         
ท่ี UNESCO แนะน าให้ทุกประเทศสมาชิกรวบรวม ตลอดจนตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                             

108
 เรื่องเดียวกัน., 96-101. 
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พ.ศ. 2550 น ามาประกอบกันเป็นตัวช้ีวัดในการส ารวจ โดยจ าแนกเป็นตั วช้ีวัดได้ดังนี้  คือ              
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ของสถานศึกษา 2) ด้านการใช้ ICT เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้              
3) ด้านหลักสูตร ICT 4) ด้านพัฒนาบุคลากร ICT และ 5) ด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและ
การบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) โครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่ามี 3 ประการ ดังนี้ 

1.1) ระบบประมวลผล ความซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศ           
ท่ีหลากหลาย ท าให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือไม่สะดวก ล่าช้า และอาจผิดพลาด  
ปัจจุบันองค์การจึงต้องท าการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลด้ วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์            
โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพื่อให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

1.2) ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การส่ือสารข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการจัดการ     
และประมวลผลตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีดีต้องประยุกต์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ในการส่ือสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้       
ท่ีอยู่ห่างกัน สามารถส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) การจัดการข้อมูล ปกติบุคล ท่ีให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบาย
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความส าคัญกับส่วนประกอบ สองประการแรกท่ีกล่าวมา 
แต่ผู้ท่ีสนใจด้านการจัดการข้อมูล (Data / Information Management) จะให้ความส าคัญ         
กับส่วนประกอบท่ี 3 ซึ่งมีความสามารถเป็นศิลปะในการจัดรูปแบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง มีประสิทธิภาพ  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีองค์ประกอบหลายส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน ท้ังท่ีเป็น
เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการ ข้อมูลรวมท้ังบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจัดการ 

พนิดา พาณิชย์สกุล  กล่าวว่า ระบบงานส่วนใหญ่ ไ ด้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ           
มาใช้ประมวลผล สารสนเทศ เริ่มต้ังแต่การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การจัดการ และอื่นๆ       
เพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย           
ต่อองค์กร ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ต่อไปนี้ 
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1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ส่ือบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ฯลฯ ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก ท าให้การประมวลผล
สารสนเทศเร็วมากขึ้น และสามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลท่ีเพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี 

2) ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ การประสมประสานระหว่างซอฟต์แวร์ทุกประเภท        
อันน าไปสู่ซอฟต์แวร์ของระบบการประมวลผลสารสนเทศ ต้ังแต่การน าเข้าข้อมูลไปจนถึงการแสดง
ผลลัพธ์บนส่ือชนิดต่างๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์ ท่ีช่วยให้สามารถติดต่อส่ือสาร เพื่อแลกเปล่ียน
สารสนเทศระหว่างกันได้ 

3) การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and 

Network Computer) ได้แก่ การเช่ือมต่อเครือข่ายชนิดต่างๆ ท่ีจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์         

ในสถานท่ีต่างกันสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกันได้ 

4) การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์และฐานข้อมูล (File and Database) เป็นส่ิงส าคัญ     

ท่ีจะช่วยให้ ส่ือบันทึกข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยอาจบันทึกไว้เป็น “File” 

หรือ “Database” ซึ่งการจัดเก็บในลักษณะนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ   

เพื่อสร้างสารสนเทศตามต้องการได้อย่างง่ายดาย109 

5) อินเทอร์เน็ตจัดเป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) ท่ีได้เข้ามามีบทบาท
ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ในยุคนี้ จึงท าให้รูปแบบธุรกิจเดิมท่ีเคยด าเนินการอยู่จ าเป็นต้อง
เปล่ียนรูปแบบด้วยการใช้ช่องทางการจ าหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างทางเลือกระหว่าง                 
ความสะดวกในด้านการบริการแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์      
ท้ังท่ีมิได้จ ากัดเพียงลูกค้าภายในประเทศ แต่นั่นหมายถึงลูกค้าท่ัวโลกท่ีสามารถเข้าใช้บริการนี้            
ผ่านเว็บไซต์110 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

                                                             
109 พนิดา พานิชกุล , เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

(กรุงเทพฯ:  เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2549), 4. 
110 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 

(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2552), 39-40. 
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1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล บุคลากร 
2) เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์         
การส่ือสารผ่านระบบไมโครเวฟ การส่ือสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสง ไปจนถึงการส่ือสาร
ผ่านดาวเทียม โดยจะอธิบายความหมายขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 

1.1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2) ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการในการท างาน ตลอดจนเอกสารประกอบ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบประมวลผลข้อมูล       
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เป็นตัวเช่ือมระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.3) ฐานข้อมูล (DataBase) เป็นการรวบรวมหรือผสมผสานของแฟ้มข้อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ์กันกับฐานข้อมูล คือ กลุ่มของทรัพยากรข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันในระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรแฟ้มข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน ผู้ใช้จึงสามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศ  
ร่วมกันได้ เช่น มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลนักเรียนศึกษา แฟ้มข้อมูลวิชาท่ีเปิดสอน 
แฟ้มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ ในกรณีท่ีข้อมูลมีกลุ่มย่อยมากๆ เช่น นักศึกษาแบ่งออกเป็นหลาย
สาขาวิชา ข้อมูลนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาสามารถแยกเป็นแฟ้มข้อมูลหนึ่งๆ ดังนั้นข้อมูลนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยจึงจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลกลุ่มวิชาท่ีจัดเป็นอีกฐานข้อมูลหนึ่ง (ประกอบด้วย 
แฟ้มข้อมูลวิชา แบ่งตามสาขาวิชา) ข้อมูลคณาจารย์ก็อีกฐานข้อมูลหนึ่ง ถ้าต้องการทราบว่า    
นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง อาจารย์ผู้สอนช่ืออะไร ก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์      
ของข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกันในฐานข้อมูลท้ังหมด 

1.4) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People ware) เป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์และมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในการในด้านการประมวลผลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ       
ของผู้บริหารเป็นผู้จัดการและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี แก้ไขปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดขึ้น พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ท่ีถูกพัฒนาขึ้น 

2) เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม 

ศิกษก บรรลือฤทธิ์ กล่าวถึง เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ว่าเป็นกระบวนการและ
เครื่องมือท่ีมนุษย์น ามาใช้ในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาท้ังรูปแบบและวิธีการของการติดต่อส่ือสาร  
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ท่ีระยะทางไกลต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ เพื่อส่งหรือแลกเปล่ียนข้อมูลและสารสนเทศ
จากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีส่ือสาร
โทรคมนาคมประเภทเสียง 2) เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมประเภทตัวอักษร 3) เทคโนโลยี
โทรคมนาคมประเภทภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

  2.1) เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมประเภทเสียง ได้แก่ 

2.1.1) วิทยุโทรคมนาคม ใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ใช้วิทยุโทรคมนาคม
ด้วยกัน หรือผู้ใช้โทรศัพท์ท่ีบ้าน โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้การรับส่งสัญญาณวิทยุได้ตลอดเวลาสามารถ
รับส่งสัญญาณได้ของกันหลายๆสัญญาณ 

2.1.2) โทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์จะท าหน้าท่ีเ ช่ือมโทรศัพท์ โดยใช้       
เครื่อง Multiplex เป็นเครื่องท่ีสามารถส่งข่าวสารติดต่อได้พร้อมกันหลายๆเครื่องหลายๆหมายเลข  

2.1.3) วิทยุกระจายเสียง เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีสามารถรับและส่ง
คล่ืนเสียงได้ในระยะไกลๆ โดยไม่ต้องใช้สาย โดยส่งคล่ืนไปในอากาศเพื่อส่งเข้าเครื่องรับวิทยุต่อไป  

                         2.2) เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมประเภทตัวอักษร ได้แก่ 

2.2.1) โทรเลข (Telegraph) เป็นวิธีหนึ่งของการโทรคมนาคม ซึ่งเปล่ียน
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญญาณของรหัส เป็นสัญญาณไฟฟ้า และส่งไปยังจุดท่ีห่าง ออกไปผ่านทาง   
สายส่งสัญญาณท่ีจุดปลายทาง สัญญาณเหล่านี้จะถูกเปล่ียนกลับรูปเดิมและบันทึกไว้ 

2.2.2) โทรพิมพ์ (Teletype or Typewriter) มีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด
สามารถติดต่อได้โดยอาศัยสายส่งสัญญาณไปยังปลายทาง และโต้ตอบกันได้ทันที เครื่องจะท างาน
และหยุดเอง ถึงแม้ไม่มีผู้คอยรับข้อมูลอยู่ก็ตาม 

2.2.3) เทเล็กซ์ (Telex) เป็นการรวบรวมระบบโทรศัพท์และโทรพิมพ์    
เข้าด้วยกัน จึงมีหมายเลขโทรศัพท์ประจ าเครื่องเทเล็กซ์ ใช้ในการติดต่อโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์              
ส่งข่าวสารเป็นตัวพิมพ์ติดต่อถึงกันได้โดยตรง 

2.2.4) เทเลเท็กซ์  (Teletex) เป็นวิวัฒนาการของเทเล็กซ์ใช้ร่วมกั บ
คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไปยังชุมสายผู้ต้องการข้อมูล สามารถใช้เครื่อง  Word Processer หรือเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าสมัยใหม่ขอข้อมูลไปยังชุมสายได้ 



 76 
 

2.2.5) โทรสาร (Faximile) หรือเรียกย่อๆว่า “Fax” ใช้ระบบการท างาน
โดยต้นทางจะกวาดแสงไปบนข้อมูลในเอกสาร ซึ่งจะอาจจะเป็นข้อคว ามหรือภาพก็ตาม              
แล้วเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งไปยังสายโทรศัพท์หรือเครื่องส่งวิทยุ เครื่องปลายทางจะเปล่ียน
สัญญาณท่ีได้รับให้เหมือนตามต้นฉบับท่ีส่งมา ด้วยระบบการท างานของแฟกซ์ จึงเหมือนเครื่อง              
ถ่ายเอกสาร เพียงแต่ต้นฉบับท่ีส่งมาไกลจากต้นทาง 

2.2.6) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือเรียกส้ันๆ ว่า      
(E-mail) เป็นการส่งข้อมูลโดยพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ส่งผ่านโมเด็มเข้าศูนย์ข้อมูล สามารถรับข้อมูล  
ได้ทันที หรือจะปิดเครื่องแต่เรียกดูข้อมูลตามเวลาท่ีต้องการได้โดยการใช้รหัสประจ าตัว ท าให้มีความ
สะดวกในการส่ือสารมากกว่าระบบไปรษณีย์ธรรมดา ตามปกติจะไม่ใช้กระดาษหากต้องการ         
เก็บข้อมูลไว้เป็นเอกสารก็สามารถบันทึกลงกระดาษเก็บไว้ได้ นอกจากนี้อาจมีการขยายเครือข่าย             
เป็นการประชุมย่อยได้ 

2.3) เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมประเภทภาพนิ่งและการเคล่ือนไหว 

2.3.1) โทรภาพ (Photo Telegraph) เป็นการส่งภาพนิ่งจากต้นทาง       
ไปปรากฏเป็นภาพบนกระดาษท่ีเครื่องรับโทรภาพปลายทาง มีลักษณะและความชัดเจนเหมือน
ต้นฉบับโดยใช้เวลาเพียง 12-16 นาทีเท่านั้น 

2.3.2) โทรทัศน์ (Television) เป็นการส่งข้อมูลประเภทภาพเคล่ือนไหว
และเสียงไปพร้อมกันยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมีสถานีถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์   
ในท่ีต่างๆ ถ้าเครื่องรับนั้นอยู่ไกลมาก อาจใช้วิธีการส่งด้วยคล่ืนไมโครเวฟหรือส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมไปยังสถานีย่อย เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ 

2.3.3) โทรศัพท์ภาพ(Picture Phone, Videophone, Image Phone)  
เป็นเครื่องโทรศัพท์ท่ีสามารถพูดและรับภาพได้ระหว่าง 2 จุด ท่ีมีเครื่องชนิดเดียวกัน จะสามารถ
ส่ือสารทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกันได้ อุปกรณ์ของโทรศัพท์ภาพประกอบด้วย โทรศัพท์แบบกดปุ่ม
จากจอภาพและกล้องวิดิทัศน์สามารถส่งภาพพร้อมๆกับการพูด และยังสามารถส่งภาพอื่นๆได้อีก   
ปัจจุบันโทรศัพท์ภาพออกแบบให้แป้นพิมพ์อักษรติดอยู่กับเครื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องโทรสารได้     

2.3.4) วิดีโอเท็กซ์ ()รูปแบบของการใช้บริการอีกแบบหนึ่งคือวิดีโอเทค     
ซึ่งใช้บริการอาจเป็นผู้ใช้บริการอาจเป็นเอกชนหรือรัฐบาลท่ีเก็บข้อมูลและข่าวสารหรือเหตุการณ์
ส าคัญต่างๆ ผู้ท่ีต้องการทราบข้อมูลเพียงกดโทรศัพท์แล้วต่อสายโทรศัพท์เข้ากับระบบโทรทัศน์    
หรือคอมพิวเตอร์ท่ีบ้าน จะได้ภาพหรือตัวอักษรตามต้องการ 
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2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นฐานในการเรียนรู้ 

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ      

ต้ังแต่การบริหารการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารโครงการ การบริหารการเรียนการสอน       

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิจัย รวมท้ังคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียน

เรียนรู้วิชาการต่างๆได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อจ ากัด คือ ขาดบทเรียนหรือโปรแกรมท่ีดี ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

และความไม่ยอมรับขั้นวิธีการของผู้สอน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้     

ในการศึกษา  โดยท่ัวๆไปมี 6 ประเภท คือ 

1) การใช้คอมพิวเตอร์สุดช่วยสอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI – Computer 
Assisted Instruction) 

เป็นการน าเอาค าอธิบายบทเรียนมาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ และน าบทเรียนนั้น   
มาแสดงแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนอ่านค าอธิบายนั้นแล้วคอมพิวเตอร์จะทดสอบความเข้าใจว่าถูกต้อง
หรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะต้องมีวิธีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น แล้วถามซ้ าอีก           
ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการถึงระดับใช้ส่ือประสมและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จ
มากขึ้น 

2) การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการศึกษาทางไกลมีหลายแบบ ต้ังแต่แบบง่ายๆ       
เช่น การเรียนวิทยุโทรทัศน์ ออกอากาศให้ผู้เรียนศึกษาเองตามเวลาท่ีออกอากาศ ไปจนถึงการใช้
ระบบแพร่ภาพดาวเทียม (DTH-Direct to Home) หรือการประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference)โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถส่ือสารถึงกันได้ 

3) เครือข่ายการศึกษา 

เป็นการจัดท าเครือข่ายการศึกษา เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสใช้เครือข่าย 
เพื่อเสาะแสวงหาความรู้ท่ีมีอยู่อย่างมากมายและใช้บริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษา เช่น 
บริการส่งจดหมายเล็กทอนิกส์ (E-mail) การเผยแพร่และค้นหาข้อมูลในระบบ (World Wide Web) 
ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่าย Schooll Net ท่ีเน็คเทคได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้น มีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม              
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ในโครงการนี้เป็นจ านวนมาก และยังมีคงเครือข่ายกาญจนาภิเษก ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการกระจาย
ความรู้ให้ประชาชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้แต่อย่างใด 

4) การใช้งานในห้องสมุด 

มีการส่งเสริมให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชน มีความร่วมมือ          
ในการให้บริการในลักษณะเครือข่าย เช่น โครงการ PULINET (Provincial University Library 
Network) และโครงการ THAILINET (Thai Library Network) การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มาใช้ในห้องสมุด ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น บริการยืมคืน การค้นหาหนังสือ 
วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆท่ีต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5) การใช้งานในห้องปฏิบัติการ 

มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานในห้องปฏิบัติการร่วมกับ
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น การจ าลองแบบการออกแบบวงจรไฟฟ้า การควบคุมการทดลอง ซึ่งอุปกรณ์          
ท่ีทันสมัยในปัจจุบันต่างผนวกความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปด้วยแทบท้ังส้ิน 

6) การใช้ในงานประจ าและงานบริการ 

มีการใช้ในงานประจ าและงานบริการ เช่น การจัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน
นักศึกษา การเลือกเรียน การลงทะเบียนเรียน การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแนะแนวอาชีพ
และศึกษาต่อ ข้อมูลผู้ปกครองหรือข้อมูลครู ซึ่งการมีข้อมูลดังกล่าวท าให้ครูอาจารย์สามารถติดตาม
และดูแลนักเรียนได้อย่างดี รวมท้ังครูอาจารย์สามารถพัฒนาตนเองได้สูงขึ้น 

3) หลักสูตร ICT 

ปัจจุบันวิชาทางคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อให้มีความทันต่อเหตุการณ์และสภาพการท่ีได้เปล่ียนแปลงได้ตามความเจริญ       
ของโลกโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้บรรจุเป็นกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้หลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้             
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน             
ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต            
การอาชีพ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทย
และสากลได้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
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4) การพัฒนาบุคลากรไอซีที 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาจ า เป็นต้องเตรียม
ความพร้อมด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่การกรอกข้อมูล    
ตลอดจนถึงควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งตามปกติ อาจเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องด้านเทคนิค 
คอมพิวเตอร์โดยตรง หรืออาจเป็นผู้มีภาระงานด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา อาทิ ครู 
อาจารย์ เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาแนวทางเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จึงสมควรจัดแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการควบคุม ดูแล และประยุกต์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกา รส่ือสาร เพื่อความ
เหมาะสม สะดวก ต่อการท าความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้คือ 

กลุ่ม ท่ี 1 เ จ้าหน้า ท่ีด้านเทคนิค หมายถึง ผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีด้านเทคนิคหรือ          
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ถึงแม้จะมีต าแหน่งเป็นอย่างอื่นก็ตาม เช่น ผู้ท่ีมีต าแหน่ง
นักวิชาการแต่ได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีให้เขียนโปรแกรม เป็นต้น โดยบุคลากรเหล่านี้อาจประจ าอยู่
ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานงานท่ีมีการด าเนินงานในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่ม
งานท่ีท าหน้าท่ีด้านเทคนิคอาจพิจารณาจากภาระหน้าท่ีตามโครงสร้างความรับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ใช้งานท่ัวไป (User) หมายถึง ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสารรวมท้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อตอบสนองกระบวนการท างานของหน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาด้วยภาระหน้าท่ีตามโครงสร้าง ความรับผิดชอบ ในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มท่ี 3 ผู้ใช้งานกึ่งเทคนิค (Technical User) หมายถึง ผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรวมท้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสถานะเดียวกันกับผู้ปฏิบัติงาน      
ในกลุ่มท่ี 2 แต่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพิ่มเติมในการควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคตามสถานการณ์  
และความจ าเป็นบางประการ เช่น ครูอาจารย์ ผู้ท าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล และต้องควบคุมดูแล        
การท างานระบบเครือข่ายด้วย เป็นต้น  

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ในท่ีนี้จะอ้างอิง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของแผนการแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) ท่ีมีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 สามารถเข้าถึงและ              
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น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการท างาน และการเรียนรู้ได้ กระทรวงศึกษาธิการ         
จึงสมควรน ามาตรการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และพิจารณาด าเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ คือ  

1) การจัดพจนานุกรมสมรรถนะและและระดับความคาดหวังขององค์กร หมายถึง            
จัดท าพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT  
Competency) เพื่ อความเหมาะสมต่อการปฏิบั ติหน้า ท่ีตามภารกิจหรือความรับผิดชอบ             
ในการท างาน รวมท้ังก าหนดระดับความคาดหวังขององค์กร ท่ีมีต่อการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละ
บุคคล หรือแต่ละกลุ่ม โดยเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมาร่วมกันพิจารณา ตามหลักกระบวนการ
การมีส่วนร่วม  

2) ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน หมายถึง ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน          
ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแต่ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่ม โดยวัดจากระดับ
ความคาดหวังขององค์กรเพื่อน ามาประกอบการวางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ( Individual 
Development Plan) หรือเป็นรายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้ไม่ผ่านการประเมิน 

3) พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน หมายถึง ด าเนินการพัฒนามรรถนะการปฏิบัติงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแต่ละบุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อให้มี
สมรรถนะตามระดับความคาดหวังขององค์กร หรือเท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความ
เปล่ียนแปลงอย่างงรวดเร็วและเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้สมรรถนะของบุคลากรอาจมีผลการประเมิน            
ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีต้องการ โดยมีแนวทางเบ้ืองต้นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มสมรรถนะ ดังนี้คือ  

3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ         
ด้านการศึกษา 

3.2) อบรมพัฒนาวิธีการเรียนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสาร รวมท้ังการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา111 

 

 

                                                             
111

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. 2554-2556, แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ท.ป.,ม.ป.ป.), 71. 
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5) ด้านงบประมาณ  

แผนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงออกในรูปแบบของตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานท้ังหมด           
ในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการประมาณการในการบริหารกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินการ 
งบประมาณจะมีขอบเขตตามสภาพขององค์กร หรือตามหน่วยงานต่างๆ งบประมาณมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายของแผนการท่ีวางไว้ 

6) ด้านแผนICT  

สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสาร มีการก าหนดวิธีการท างานไว้ล่วงหน้า ว่าจะท าอะไร อย่างไร ดังนั้นแผนICT จึงจ าเป็นต้อง
แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนย่อยหลายระดับและหลายสาขางาน 

7) การใช้ ICT เพื่อบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อน ามาประมวลผลและ
จัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆของผู้บริหาร 
เพื่ อให้การด าเนินงานขององ ค์การเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ โดยท่ีเราจะเห็นว่า  MIS                 
จะประกอบด้วยหน้าท่ีหลัก 2 ประการ คือ 

1) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกองค์การมาไว้
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร 

ดังนั้นถ้าระบบใดประกอบด้วยหน้าท่ีหลักสองประการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน     
ในหน้าท่ีหลักท้ังสองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบนั้นก็สามารถถูกจัดเป็นระบบ MIS ได้ ระบบ MIS 
ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ MIS อาจสร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์อะไรก็ได้ แต่ต้อง
สามารถปฎิบัติหน้าท่ีหลักท้ังสองประการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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(System Analyst Designer) จึงออกแบบระบบสารสนเทศให้มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก       
ในการจัดการสารสนเทศ112 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ คือ “หัวใจ” ท่ีส าคัญ     
ในการท่ีจะประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” ท่ีส าคัญ    
ในการพัฒนาองค์การ  

ปัจจุบันมีระบบการจัดการความรู้ส าเร็จรูป ท่ีจ าหน่ายในเชิงพานิชหลายผลิตภัณฑ์
ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาสูง และหลากหลายประเภท ท้ังระบบท่ีใช้กับองค์กรท่ัวไป หรือระบบ
ส าหรับงานใดงานหนึ่ง เช่น ระบบการจัดการความรู้ส าหรับการเรียนการสอน การบริหารงานวิจัย 
และงานธุรกิจส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของเว็บพอร์ทอล (Web Portal) ด้วยระบบการจัดการความรู้
อาจจ าแนกเป็น ระบบท่ีประยุกต์กับกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้าน เช่น ใช้ในการ
รวบรวมและจัดเก็บความรู้  เป็นระบบท่ีเน้นการส่ือสารความรู้  หรือสร้างระบบฐานความรู้ 
(Knowledge-base Systems) ท้ังนี้การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้           
มีประโยชน์มากมาย ในแง่ความรวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน ท าให้มองเห็นความส าเร็จได้ชัดเจน
ซึ่งส่ิงส าคัญขององค์กรท่ีน ามาใช้ก็คือ ความเข้าใจว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถประยุกต์เทคโนโลยี      
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมความรู้ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่จนสามารถพัฒนา   
ให้เป็น “นวัตกรรม” ขององค์กรในท่ีสุด 

 

การจัดการความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เช่ียวชาญกล่าวถึงความหมายไว้น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 

องค์กรสหประชาชาติได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ คือกระบวนการในการสร้าง
และเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเราทราบเข้าไปใช้ในการท างาน รวมท้ังประสิทธิผลในการพัฒนาด้วย          
                                                             

112
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , รายงานผล

ที่ส าคัญ ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก, 2552), vi-viii. 
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เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและประสบการณ์ และน ามาไว้ด้วยกัน           
เพื่อเช่ือมโยงกับชุมชนเรียนรู้แห่งการปฏิบัติ และเครือข่ายความรู้113 

ทาเคอุชิและโนนากะ (Takeuchi and Nonaka) กล่าวถึงการจัดการความรู้  ว่าคือ
กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้ท่ัวท้ังองค์กร และน าไปเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์บริหารเทคโนโลยีและระบบใหม่ๆ114 

เทอร์บาน (Turban) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า หมายถึงกระบวนการท่ีช่วย
องค์กรในการระบุ คัดเลือก จัดระบบ เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศและความเช่ียวชาญท่ีส าคัญ
ของคนในองค์การ115 

ส่วนความหมายของการจัดความรู้ท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นระบุว่า การสร้างนวัตกรรม
ใหม่คือ การเริ่มมีความคิดใหม่ๆ แต่วิธีการท่ีจะสร้างสรรค์ความคิดใหม่นั้น จ าเป็นต้องมีวิธีการคิดโดย
อาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทักษะความช านาญเข้ามามีส่วนผสมด้วย แต่อย่างไร
ก็ตามถ้าขาดพิธีและโอกาสท่ีจะได้ท า ท่ีกลับมาก็เป็นแค่แนวคิดความคิดใหม่ๆเท่านั้น ฉะนั้นจึงเป็น
เรื่องส าคัญท่ีการสร้างนวัตกรรมใหม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนในองค์กรทุกระดับ และการ              
มีส่วนร่วมในการคิดท า เพื่อสร้างการยอมรับ เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีจะท าให้การสร้างนวัตกรรม
นั้นสามารถเกิดข้ึนได้116  

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้  คือกระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่            
และใช้ความรู้เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทักษะ
ความช านาญ  จากทุกคนในองค์กรร่วมกันคิดท าจนประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น    
                                                             

113
 พรรณี สวนเพลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 149-150.  
114

 Takeuchi, Hirotaka and Ikujiro, Nonaka, Hitotsubashi on Knowledge 
Management (Clementi Loop, Singapore: Jonh Wiley & Sons (Asia), 2004), 4.  

115
 Turban et al., Introduction to Information Technology (Toronto: Jonh 

Wiley, 2001), 451. 
116

 พรรณี สวนเพลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2552), 150. 
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และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ แก่องค์กร 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี                    

แบ่งเป็น 13 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา          
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี และโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้ากาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน             
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  และโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอบ่อพลอย มีสถานศึกษา            
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก และ โรงเรียนหนองรี      
ประชานิมิต อ าเภอศรีสวัสด์ิ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสด์ิ
พิทยาคม อ าเภอท่ามะกา มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก อ าเภอท่าม่วง มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง โรงเรียนหนองขาวโกวิท     
พิทยาคม โรงเรียนพังตรุราษฎร์รั งสรรค์  โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง  และ          
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  อ าเภอทองผาภูมิ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี อ าเภอสังขละบุรี     
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ าเภอพนมทวน         
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ และ โรงเรียน   
พนมทวนพิทยาคม อ าเภอเลาขวัญ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน  
เลาขวัญราษฎร์บ ารุง อ าเภอด่านมะขามเต้ีย มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม อ าเภอหนองปรือ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนประชามงคล และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และอ าเภอห้วยกระเจา มีสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม รวมท้ังส้ิน 30 แห่ง 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

โรง เรียนมั ธยม ศึกษาในจังหวั ดกาญจนบุ รี  สั งกั ดส านัก งาน เขตพื้น ท่ีการ ศึกษา      
มัธยมศึกษา เขต 8 รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามภารกิจในการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูป

http://www.maneekan.ac.th/
http://www.maneekan.ac.th/
http://www.saiyoknoiwittaya.com/
http://www.brps.ac.th/
http://www.nrp.ac.th/
http://www.nrp.ac.th/
http://www.swpt.ac.th/
http://www.swpt.ac.th/
http://www.tmk.ac.th/
http://www.tmk.ac.th/
http://www.ptv.ac.th/
http://niwitratupatum.net/
http://www.tmp.ac.th/
http://trp.ac.th/
http://www.visut.ac.th/
http://www.tmr.ac.th/
http://www.nky.ac.th/
http://www.nky.ac.th/
http://110.164.213.142/pangtru/index.htm
http://school.obec.go.th/tungwiriya_kan1/
http://www.swkj.ac.th/2011/
http://www.tppwschool.com/default.php
http://www.uds.ac.th/
http://www.ptcn.ac.th/
http://www.ptpit.ac.th/
http://www.ptpit.ac.th/
http://www.lk.ac.th/
http://www.lk.ac.th/
http://www.dtw.ac.th/
http://www.pmongkol.com/
http://www.nppit.ac.th/
http://www.jaopit.com/
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ระบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ี ปริมาณงาน จ.กาญจนบุรี 
1 จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 30 
2 2 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 

- ขนาดเล็ก (1 – 499 คน)  
- ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน)  
- ขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน)  
- ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป)  

 
11 
13 
3 
2 

3 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ม.ปลาย)  1 คน 
4 การจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน 

(โดยองค์กรชุมชนสะเนพ่อง) ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
ม.ต้น 42 คน 

ม.ปลาย 10 คน 
5 จัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนโดยศูนย์การเรียน  

4.1 โดยมูลนิธินวมนุษยธรรม (บ้านอุ่นไอรัก)   ระดับ ม.ต้น  
4.2 โดยมูลนิธิเด็ก (มัธยมหมู่บ้านเด็ก) ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 

2 แห่ง 
46 คน 
16 คน 

6 จ านวนนักเรียน  28,258 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

16,083 
11,966 

209 
7 จ านวนผู้อ านวยการโรงเรียน  28 

8 จ านวนรองผู้อ านวยการโรงเรียน  84 
9 จ านวนอัตราบุคลากรท าหน้าท่ีสอน  

- ข้าราชการครู  
- พนักงานราชการ  
- ครูอัตราจ้าง  

1,517 
1,420 

64 
33 

10 จ านวนอัตราบุคลากรท าหน้าท่ีสนับสนุน  38 
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ท่ี ปริมาณงาน จ.กาญจนบุรี 
- พนักงานราชการ  
- อื่นๆ  

2 
36 

11 จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีตัว  
- ผอ.สพม.8  
- รอง ผอ.สพม.8  
- ศึกษานิเทศก์  
- บุคลากรทางการศึกษา  
- พนักงานราชการ  
- ลูกจ้างประจ า (มาช่วยราชการ)  
- ลูกจ้างช่ัวคราว  
- พนักงานขับรถ  
- พนักงานท าความสะอาด  
- พนักงานรักษาความปลอดภัย  

3 
 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
2 
- 
- 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจับพบว่า 1) ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) งานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ          
ผู้บริหารงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
มีความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01117 

 
ฐานิตา นพฤทธิ์ ได้ศึกษา นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

โรงเรียนในฝัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1.1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1.2) การพัฒนาครู               
1.3) การส่งเสริมนักเรียนใช้ ICT และ 1.4) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 2) การประเมินนวัตกรรม
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน ใช้รูปแบบ CIPP model              
2.1) ผลการประเมินด้านบริบท ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์สถานศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเป็นตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
2.2) ผลการประเมินด้านปัจจัยที่แล้ว ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยความพร้อมของครู
ในการได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ ทั้งในภาพรวม
และในด้านอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีการกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้ ICT มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
2.4) ผลการประเมินด้านผลผลิต ทั้งในภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก โดยครูจัดการเรียนการสอน          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุด118  

 
                                                             

117 เรวดี ซ้อนเพชร, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 

118 ฐานิตา นพฤทธิ์, “นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
โรงเรียนในฝัน” (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 
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ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 8 ด้าน 2) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01119 

 
ปานรดา พรธวัชชัย ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตทวีวัฒนา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ศึกษาสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตทวีวัฒนา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการอุทิศตนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านอื่นๆอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความนอบน้อม ด้านความอารี และ
ด้านความใจกว้าง 2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตทวีวัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ ด้านความเอื้ออารี ด้านความนอบน้อม และด้านความใจกว้าง120 

 
เกล้ารจิกา ถวัลย์เสรี ไ ด้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา                       

สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์            
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ตามล าดับ 2) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีแนวทางดังนี้  1) ผู้น าควรแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งต่อผู้ปฏิบัติตน           
ตามหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ผู้น าควรสื่อสารให้ผู้ตามเกิดความคาดหวัง สร้างจูงใจ             
จนท าให้เกิดความทุ่มเทจนกลายมาเป็นการอยู่ในอ านาจและเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ร่วมกัน              
                                                             

119 ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ, “บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 

120 ปานรดา พรธวัชชัย, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตทวีวัฒนา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ. 
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ในสถานศึกษา 3) ผู้น าควรกระตุ้นผู้ตามให้มีการสสร้างสรรค์และมีความคิดริเริ่ม และท้าทาย        
ความเช่ือและคุณค่าของตนเอง สนับสนุนผู้ตามโดยวิธีการใหม่  4) ผู้น าควรสร้างบรรยากาศท่ีดี            
ในองค์กร121 

 
จิราพร สามัญ ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา          

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย  พบว่า              
1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ             
จากมากไปน้อย 3 ด้าน คือด้านการกระตุ้นทางปัญญาด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ            
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง                
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี 
จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 ยกเว้นด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์    
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ                    
3) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 ยกเว้นด้านการมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา       
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05122  

จากตัวช้ีวัดของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พ.ศ. 2554 - 2556 จากองค์การยูเนสโก 
(UNESCO )และของ KERIS (KERIS: Korea Education Research and Information Service) และได้
                                                             

121
 เกล้ารจิกา ถวัลย์เสรี , “ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา        

สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ. 

122
 จิราพร สามัญ, “ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), บทคัดย่อ. 
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ตัวช้ีวัด ICT ด้านการศึกษาท้ังส้ิน 70 ตัวช้ีวัด และในปีงบประมาณ 2557 ได้ด าเนินการประเมินผล
ตัวช้ีวัดไอซีทีด้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในสถานศึกษาระดับการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาตอบแบบส ารวจ            
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รวมทุกสังกัด ร้อยละ 18.23 สถานศึกษาสังกัด สอศ. ร้อยละ 79.55 
สช. ร้อยละ 32.03 และ สพฐ. ร้อยละ 15.56 ตามล าดับ สามารถสรุป การประเมินผลตัวช้ีวัดไอซีที
ด้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2556 สถานศึกษา ตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) รวมทุกสังกัด ร้อยละ 18.23 สถานศึกษาสังกัด สอศ. ร้อยละ  79.55 สช. ร้อยละ  32.03 
และ สพฐ. ร้อยละ 15.56 ตามล าดับ123 

ไพฑูรย์ จันทร์ชุม ได้ศึกษา การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน  
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อ าเภอพนม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น           
ส่วนใหญ่ และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ 2) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อ าเภอพนม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ 
ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ 2.1) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ทุกข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า           
ข้อโรงเรียนใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ต่าง ๆ ของนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวางแผน  84 งานวิชาการของสถานศึกษา  
ส่วนข้อท่ีอยู่ในอันดับสุดท้ายคือโรงเรียนใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัด  กิจกรรมแนะแนวนักเรียน
รายบุคคลและการศึกษาต่อ 2.2) ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่             
ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อเกี่ยวกับโรงเรียนใช้ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศสรุป และรายงานผลการบริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือข้อเกี่ยวกับครู                
ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการ สืบค้นข้อมลูออนไลน์ ส่วนข้อท่ีอยู่ในอันดับสุดท้ายคือโรงเรียนใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการติดตาม ตรวจสอบงานบริหารงานท่ัวไป 2.3) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า 
                                                             

123
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 6, “รายงานผลการศึกษาตัวช้ีวัดไอซี ที ( ICT)              

ด้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2557,” กุมภาพันธ์ 2558. 
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ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อเกี่ยวกับโรงเรียน
น าเอาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้ในงานธุรการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ข้อเกี่ยวกับ
โรงเรียนโรงเรียนจัดท าทะเบียนประวัติ บุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อท่ีอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ 
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.4) ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็น              
รายข้อ พบว่าข้อเกี่ยวกับโรงเรียนมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการรายงานผลการใช้งบประมาณ            
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ข้อเกี่ยวกับโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการตามระเบียบและผ่านระบบ 
E-office ส่วนข้อท่ีอยู่ในอันดับสุดท้ายคือโรงเรียนใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบและติดตาม                 
การใช้งบประมาณ 3) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน                        
ระดับประถมศึกษา อ าเภอพนม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ตามตัวแปร เพศ และ วุฒิการศึกษาในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปร           
ขนาดโรงเรียนท่ีสังกัดโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .054.124  
 

กฤตยชย แรงเขตกิจ ได้ศึกษา แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 
จังหวัดอุทัยธานี สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42            
2.1) ด้านบริหารวิชาการ มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรมีการวางแผนก าหนดภาระงานให้ชัดเจน 
โดยให้มีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการวางแผนโดยด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้านวิชาการโดยส ารวจความต้องการ
ของครู นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดความพร้อมด้านโปรแกรม อุปกรณ์ เครือข่าย และ
บุคลากร 2.2) ด้านบริหารงบประมาณ มีแนวทางดังนี้สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิตอลอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีการคัดกรองข้อมูล
ก่อนการน าเสนอในรูปแบบอินเตอร์เน็ตภายใต้การควบคุม ติดตามก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2.3) ด้านบริหารงานบุคคล มีแนวทางดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเร่งรัดให้
                                                             

124
 ไพฑูรย์ จันทร์ชุม, “การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา อ าเภอพนม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2558), 83.  
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ผู้รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสถานศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกรอก
ข้อมูลประวัติของตนเอง ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบการ
ตัดสินใจ 2.4) ด้านบริหารทั่วไป มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรมีระบบด้านการจัดการอาคาร  สถานที่             
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบปลูกฝังคุณธรรม โดยใช้ข้อมูลเพื่อจัดท าระบบจากการส ารวจ             
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้านบริหารทั่วไปโดยส ารวจความต้องการของครู นักเรียน  ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการต่างๆ รายงานผลการ  ปฏิบัติงานเป็น
สารสนเทศ125 
 

โสภณ วงษ์คงดี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
(สหวิทยาเขตระยอง 2) ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา            
เขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง 2) โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ตามล าดับ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีบารมี การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ตามล าดับ 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
(สหวิทยาเขตระยอง 2) จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05126 

ศันสนีย์ พรมพินิจ ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารโรงเ รียนในการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน                    
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า               
1) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือสารเพื่อการศกึษา 
                                                             

125 กฤตยชย แรงเขตกิจ, “แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 
จังหวัดอุทัยธานี สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2558), บทคัดย่อ. 

126
 โสภณ วงษ์คงดี, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยา
เขตระยอง2)” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559), บทคัดย่อ. 
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โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างม ีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .01127 

วันชาติ เพ็ชร์ศร ได้ศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการการพัฒนาตนเอง 
ด้านเทคโนโลยีของครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 ผลการวิจัย พบว่า ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือการท างานมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                
ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น เมาส์คีย์บอร์ด ไมโครโฟน เครื่องปรินเตอร์ สแกนเนอร์ ล าโพง ฯลฯ  ใช้โปรแกรม
พื้นฐานชุดไมโครซอฟต์ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ในการ
ท างานหรือเตรียมสื่อการสอน  

ด้านการติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้น มีการใช้ระบบแลนภายในโรงเรียนรับส่งข้อมูล ภายใน
โรงเรียน ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ละโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสาร ระหว่างบุคลากร
ภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ สืบค้นข้อมูลทางเว็บ Search Engine  

ด้านการวัดประเมินผล มีการใช้โปรแกรมค านวณทางสถิติในการค านวณเกรดหรือ ค านวณ
ค่าคะแนนต่าง ๆ 

 ส าหรับความต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี พบว่า ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการต้องการ 
พัฒนาตนเองด้านการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด้านการใช้
โปรแกรมระดับพื้นฐานในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการใช้โปรแกรมระดับสูง  แต่ไม่ต้องการพัฒนา
ตนเองด้านการใช้โปรแกรมระดับสูง ด้านการบริหารงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ128 

 

                                                             
127 ศันสนีย์ พรมพินิจ, “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18” (ปริญญาศึกษาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), บทคัดย่อ. 

128 วันชาติ เพ็ชร์ศร, “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการการพัฒนาตนเอง” (ปริญญา
ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), บทคัดย่อ.  
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วิจัยต่างประเทศ 

ฮันส์ เลสเตอร์ วิคกี้ (Hults Lester Vicky) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลปาจาริโด้ ประเทศแม็กซิโก เพื่อให้ได้ข้อสรุป
และน าผลการวิจยัใช้อธิบายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ  1) การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ (Shared vision)  2)  การแลกเปลี่ ยนการตัดสินใจ  ( Shared decision-marking)                            
3) การแลกเปลี่ยนการเป็นผู้น า(Shared leadership) 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Shared knowledge) 
ทุกคนในโรงเรียนจะได้รับการมอบอ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนทั้ง                     
4 กระบวนการ การด าเนินการที่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องท าการตรวจสอบ โดยใช้การ
ตรวจสอบแบบ 3 เส้า ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จนกระทั่งได้แนวทางช่วยส่งเสริมทางการ
วางแผนการเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการก าหนดลักษณะ
การน าของผู้บริหารโรงเรียน129 

เชอร์ชิลล์ (Churchill) ได้วิจัยเรื่อง เว็บ 2.0 โปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา : การใช้
บล็อก(blogs) สนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อทดลองว่าบล็อกสามารถเป็น
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมที่ใช้บล็อกเป็นฐานส าหรับการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(Master in 
Information Technology in Education) จ านวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า    นักศึกษาเห็นด้วยว่า
การเขียนบล็อกอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากมุมมอง
ความคิดของเพื่อน จาการแสดงความคิดเห็น (comments) บนบล็อกของกันและกัน จากการอ่านบล็อก
ของเพื่อน จากการรับความคิดเห็น (comments) จากการโพสต์แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ดังนั้น 
การใช้บล็อกจึงถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีหนึ่งท่ีสามารถท าให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนส าคัญของชุมชนในช้ันเรียน130 

 

                                                             
129

 Hults, Lester Vicky, Transformaional Leadership and Developing a 
Professional Learning Community in Paiarto Elementary School (New Mexico), 
Accessed June 25, 2014, Available From http://www.lib.Umi.com/dissertatins.fullcit/9977775. 

130
 Daniel Churchill, “Educational applications of Web 2.0: Using blogs to 

support teaching and learnig,” British Journal of Educational Technology 40, 1(2009): 

179-183. 
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สรุป 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารเป็นภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบหรืองานประจ า
ท่ีส าคัญมากของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องท าในฐานะของการด ารงต าแหน่งบริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากวงการทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศว่า  เป็นผู้ท่ีมี
บทบาทในการสร้างคุณภาพให้กับสถานศึกษา ซึ่งภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของของผู้บริหารตาม
แนวคิดของ คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and posner) ได้ศึกษาประสบการณ์ภาวะผู้น า             
ท้ังเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ ได้ข้อสรุปว่า องค์ประกอบ 5 ด้าน ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
คือ 1) กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์
ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) 3) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others 
to Act) 4) เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) 5) การสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the 
Heart) ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาเป็นงานอีกด้านหนึ่งท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                      
มีความจ าเป็นและส าคัญในสถานศึกษา ดังท่ีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557-2559 ต้องการท่ีจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้เรียนรู้ได้ทุกท่ี  ทุกเวลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากการ บูรณาการเครื่องมือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัย สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่าง
สะดวก เรียกว่า “Ubiquitous Learning” ตลอดจนถึงมีการสร้างห้องแห่งอนาคต (Future Class 
room) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
ท่ีจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การบริการ 5) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา          
ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่  
ย่อมขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
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บทที่  3   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า      
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา        
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี การวิ จัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Research) ใช้สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูล 
สถานศึกษา แห่งละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ครู 2 คน ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ คูทซ์และ 
โพสเนอร์ (Kouzes and Posner) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามแผนแม่บท 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบ
และมีประ สิทธิภาพ ผู้วิ จัย จึง ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิ จัยตามระเบียบวิธี วิ จัย                    
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนด 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาท่ีจะท าการวิจัย         
เป็นการศึกษาสภาพปัญหา นิยามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมท้ังศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรวบรวม
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน       
ของหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย น าผลท่ีได้มาจัดท าโคร งร่าง
งานวิจัย ขอค าแนะน าอาจารย์ท่ีปรึกษา รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ             
ให้สมบูรณ์ และน าเสนอภาควิชาการบริหารการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงร่าง
งานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยส ารวจ ณ แหล่งข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นซึ่งได้รับ                 
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญและการหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง การส ารวจกระท าโดยใช้แบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตัวเอง พร้อมกับแจ้งก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเวลาท่ีก าหนดแล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ 
มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห์   

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ ไขตาม ท่ี
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล
และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจัย แบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียว โดยตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram)  ได้ดังนี ้

     

     

 

 

 

                                          R     หมายถึง     ตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 

                                 X     หมายถึง     ตัวแปรท่ีศึกษา 

    O     หมายถึง     ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
แบ่งเป็น 13 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อ   
พลอย อ าเภอศรีสวัสด์ิ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอพนม
ทวน อ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจา รวมท้ังส้ิน จ านวน 30 แห่ง 

 

O 

X  R 
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กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางประมาณการก าหนดขนาดตัวอย่าง           
ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)131 ได้กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนท้ัง ส้ิน 28 แห่ง โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ม                 
แบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามอ าเภอ มีข้ันตอนการสุ่มดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 จ าแนกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอ าเภอ 
จ านวน 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอศรีสวัสด์ิ 
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ                     
อ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอหนองปรือและอ าเภอห้วยกระเจา 

ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนสัดส่วนประชากรแต่ละอ าเภอโดยการสุ่ม
ระดับช้ันอย่างเป็นสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 แห่ง  

 

 

 

 

 

 

                                                             
131

 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 

(November 1970): 608. 
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ผู้ให้ข้อมูล 

 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการใน

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  1 คน และ

ครูผู้สอนจ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 112 คน ดังรายละเอียด ตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล แยกเป็นรายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ 
ประชากร 

(สถานศึกษา) 
กลุ่มตัวอย่าง 
(สถานศึกษา) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รส
ถา

นศ
ึกษ

า/
รัก

ษา
กา

รใ
น

ต า
แห

น่ง
ผู้อ

 าน
วย

กา
รส

ถา
นศ

ึกษ
า 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

สถ
าน

ศึก
ษา

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
ม 

1 เมืองกาญจนบุร ี 3 3 3 3 6 12 
2 ไทรโยค 2 2 2 2 4 8 
3 บ่อพลอย 2 2 2 2 4 8 
4 ศรีสวัสด์ิ 1 1 1 1 2 4 
5 ท่ามะกา 6 5 5 5 10 20 
6 ท่าม่วง 6 5 5 5 10 20 
7 ทองผาภูมิ 2 2 2 2 4 8 
8 สังขละบุรี 1 1 1 1 2 4 
9 พนมทวน 2 2 2 2 4 8 
10 เลาขวัญ 1 1 1 1 2 4 
11 ด่านมะขามเต้ีย 1 1 1 1 2 4 
12 หนองปรือ 2 2 2 2 4 8 
13 ห้วยกระเจา 1 1 1 1 2 4 
รวม 13 30 28 28 28 56 112 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างานในปัจจุบัน   

 2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ                
คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner) ได้ศึกษาประสบการณ์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง        
ท้ังเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process)  (X3)   หมายถึง         
การท้ายทายต่อกระบวนการ เป็นวิถีชีวิตหนึ่งของผู้น าการเปล่ียนแปลง ท้ังการสร้างไอเดียใหม่ๆ               
ให้เกิดขึ้น หรือยอมรับ และสนับสนุนไอเดียใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น ผู้น าต้องแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะ             
ท้าทายระบบ เพื่อท่ีจะเปล่ียนแนวความคิดของการปฏิบัติ และเพื่อให้ได้ผลผลิตใหม่ๆ กรรมวิธี            
และการน ามาใช้ในการให้บริการ ผู้น าจะหาข้อสรุปท่ีท้าทาย ซึ่งเป็นโอกาสท่ีจะทดสอบทักษะ             
และความสามารถของพวกเขา และโอกาสส าหรับวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงองค์กรของพวกเขา  
ผู้น าการเปล่ียนแปลง จะเต็มใจท่ีจะเปล่ียนจากส่ิงเดิมๆ พวกเขาจะทดสอบและจัดการความเส่ียง
ให้กับวิธีการใหม่ เรียนรู้เพื่อพวกเขา กลายเป็นพฤติกรรมในระยะยาว เพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จ 
ผู้น าจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผิดพลาด เพราะทุกความผิดพลาดจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ
เสมอ ไม่ลงโทษกับความผิดพลาดนั้น แต่พวกเขาจะสนับสนุนมันแทน พวกเขาเรียนรู้จาก                
ความผิดพลาดมากกว่าการหาตัวคนผิดพลาด  

2. การสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) (X2) 
หมายถึง  การสร้างแรงบันดาลใจมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นส่ิงส าคัญในการคัดสรรบุคคลเข้ามาท างาน
ขององค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน และร่วมการสร้างสรรค์ในอนาคต             
ผู้น าการเปล่ียนแปลงเช่ือว่า พวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้ พวกเขาจะวาดภาพอนาคต 
สามารถสร้างไอเดีย และเอกลักษณ์ให้กับองค์กร สร้างแรงบันดาลใจกับวิสัยทัศน์ในกลุ่มผู้ตาม         
ให้มีแนวคิดเชิงบวกและมีความหวัง สร้างความกระตือรือร้นและความต่ืนเต้นให้กับวิสัยทัศน์        
ผ่านความจริงใจ ด้วยความช านาญในการอุปมาอุปมัย สัญลักษณ์ ภาษาท่ีสุภาพ และความสามารถ
เฉพาะตัว 

    3. เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to Act) (X4) หมายถึง           
การส่งเสริมการท างานร่วมกันและช่วยเพิ่มขีดความสามารถ การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน      
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ให้ผู้อื่นยังหมายรวมถึงให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและให้สิทธิ์ในการเลือกหรือการตัดสินใจ
อย่างอิสระ การสนับสนุนให้ผู้อื่นลงมือปฏิบัติจะช่วยให้พวกเขาติดตามงานของตัวเองและตระหนักถึง
ศักยภาพของพวกเขาอยู่เสมอ ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและ      
การให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ เพื่อช่วยให้แต่ละคนรู้สึกว่ าตนเองมีความสามารถและมีศักยภาพผู้น า              
การเปล่ียนแปลงจะพิจารณาความต้องการและความสนใจของผู้อื่น และปล่อยให้พวกเขารู้สึกว่าเป็น
เจ้าของงานในองค์กรและเป็นความรับผิดชอบของตนเอง 

                        4. เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) (X1) หมายถึง ผู้น าต้องเริ่มก่อนท า

ก่อนหรือไปก่อน ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะท าตัวเป็นแบบอย่าง และแสดงความมุ่งมั่นผ่านการ

ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ให้เห็นถึงความคืบหน้าและการไม่หยุดอยู่กับท่ี ผู้น าจะสร้างมาตรฐานท่ียอด

เย่ียมและต้ังมาตรฐานนั้นให้แบบอย่างส าหรับผู้ตาม เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม ต้นแบบน าทางของผู้น า

ต้องมีข้อมูลเชิงปรัชญา มีการก าหนดมาตรฐานท่ีสูงท่ีองค์กรได้ไตร่ตรองแล้ว มีการก าหนดหลักการ

เกี่ยวกับทางท่ีบุคคลควรได้รับการดูแล และเป้าหมายควรจะด าเนินการท่ีท าให้องค์กรมีความเป็น

เอกลักษณ์และโดดเด่น ผู้น าเหล่านี้จะแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าพวกเขาอยู่อย่างมีค่าท่ีจะสนับสนุน 

พวกเขา เช่ือว่า  ความสอดคล้องของค าพูดกับการกระท าเป็นส่ิงท่ีสร้างความน่าเช่ือถือของพวกเขาต่อ

การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

              5. การสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) (X5) หมายถึง การท่ีผู้น าท่ี
จะประสบความส าเร็ จนั้น จะต้องมีความคาดหวังในตัวเองและพนักงานของพวกเขาสูง              
ความน่าเช่ือถือของผู้น าขึ้นอยู่กับความส าเร็จท่ีผ่าน ๆ มา การอุทิศตน และการพิสูจน์ในแต่ละวันและ
วิธีการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน เช่น ผู้น าให้รางวัล
และยอมรับในการปฏิบัติงานของผู้ตาม เป็นต้น ผู้น าการเปล่ียนแปลงยังมีบทบาทพิเศษในการ              
เฉลิมฉลองความส าเร็จให้กับบุคคลหรือทีม เพราะผู้น าเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกโดดเด่นท่ีสุดในองค์กร และ            
ท าหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยฉลองความส าเร็จร่วมกัน ผู้น าจะท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มและเป็นส่วนหนึ่งของบางส่ิงบางอย่างท่ีส าคัญ นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ด้วย เมื่อผู้น าสนับสนุนผู้ตาม ผ่านการยอมรับและการเฉลิมฉลองแล้ว ผู้ตามก็จะมีขวัญและก าลังใจ 
ท างานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ตัวแปรตาม (Ytot)  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 



 103 
 

1. การยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ ICT           
เพื่อการศึกษา (Y1) หมายถึง การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือน
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศต่อไป 

           2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(Y2) หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนด้วยการพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ
ในการศึกษาค้นคว้า ท้ังในแบบท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กันเองในหมู่ผู้เรียน ตลอดจน      
ถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

                   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอด ชีวิต (Y3) หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยาย
โอกาสในการข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการ และระบบบริการทางการศึกษา 

                  4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ (Y4) หมายถึง    
การพัฒนาระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือระบบงานท่ีใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการและการบริหารด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้สอน และผู้เรียน เป็นประโยชน์ ต่อการก าหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจด าเนินงาน                
เพื่อการศึกษาของประเทศ  

                  5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Y5) 
หมายถึง การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาความองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิจัยอย่างกว้างขวาง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้วิจัย ตลอดจนการมีผลงานวิจัย       
ท่ีสามารถนาใช้งานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน 
มีรายละเอียดดังนี้  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ 
คูทซ์และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner)  

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559  

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน  5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)132 ซึ่งผู้วิจัยก าหนดค่าระดับของน้ าหนักคะแนนเป็น                   
5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      และการส่ือสาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนัก 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                 และการส่ือสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนัก 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                 และการส่ือสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                 และการส่ือสาร อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนัก 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                 และการส่ือสาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 
                                                             

132
 Rensis Likert, 1932, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรี- นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 107-108. 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์          
ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการศึกษาวิจัย แล้วน ามาจัดท า
โครงสร้างของเครื่องมือ โดยขอค าเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างและ
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาท่ีใช้
ตลอดจนเนื้อหาสอดคล้องกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม (Content validity) เพื่อความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของเนื้อหา โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์           
(IOC = Index of item objective congruence) โดยผลวิเคราะห์ค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.8 - 1.0 
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 8 แห่ง ๆ ละ 4 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 32 คน 
 ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีได้กลับมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach)133 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แอลฟา (α–Coefficient) เท่ากับ 
0.993 
 ขั้นตอนท่ี 5 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ท าวิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้า
ภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือไปยัง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือ
ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ 
                                                             

 
133

 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing (New York: Harper & 
Row Publishes, 1987), 161. 
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ขั้นตอนท่ี 3 ประสานงานติดตามการตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ 
ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา             
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 28 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและครูผู้สอน รวมท้ังส้ิน 112 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่  
(frequency : f) และค่าร้อยละ (percentage : %)  

2. การวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต(arithmetic 

mean : X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation : S.D) แล้วน าผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉล่ีย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)134 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ในระดับ
มาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
                                                             

134
 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall 

Inc., 1970), 190. 
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ในระดับ
น้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารหรือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด 
        3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( rxy) 
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์การแปลผล
ตามแนวคิดของ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร135 ดังนี้ 

0.00   -    0.29 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
0.30   -    0.69 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
0.70   -    1.00 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

135 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ , พิมพ์ครั้งท่ี 5 
(กรุงเทพฯ : ยูแอนไอ อินเตอร์ มีเดีย, 2553), 377. 
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สรุป 

การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1. ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 2. การใช้เทคโนโลยีสารสเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา และ             
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยเป็นแบบเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research)  โดยใช้แผนแบบการวิจัยลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มี
การทดลอง ประชากรได้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังส้ิน 30 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี              
จ านวน 28 แห่ง โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละแห่ง คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน และ
ครูผู้สอน 2 คน  รวมจ านวนท้ังส้ิน 112 คน ตัวแปรต้นท่ีศึกษา คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแปรตามท่ีศึกษา คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และ            
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
เรื่อง “ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 28 แห่ง รวมท้ังส้ิน 112 ฉบับ โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย                       
จ าแนกออกเป็นจ านวน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา/
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ  3) ครูผู้สอน 
สถานศึกษาละ 4 คน รวมท้ังส้ิน 112 คน พิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีใน
สถานศึกษา ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ผู้วิจัยวิเคราะห์  โดยหาค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด       
ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา และประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา 
ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 

       ชาย 
       หญิง 

 
66 
46 

 
58.93 
41.07 

รวม 112 100.00 
2 อายุ 

       น้อยกว่า 25 ปี 
       25 – 35 ปี 
       36 – 45 ปี 
       46 ปีขึ้นไป 

 
7 
41 
28 
36 

 
6.25 
36.61 
25.00 
32.14 

รวม 112 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

       ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก 

 
1 
50 
60 
1 

 
0.89 
44.65 
53.57 
0.89 

รวม 112 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา 

       ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง     
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       ครูผู้สอน 

 
 

28 
28 
56 

 
 

25.00 
25.00 
50.00 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.93 เป็นเพศหญิงจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 เมื่อพิจารณาด้านอายุ พบว่า    
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 25 -35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 36.61 รองลงมา     
คือ มีอายุ 46 ปีข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 28 คน   
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุไม่เกิน 25 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25          
ผู้ตอบแบบสอบถามจบศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 60  คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 
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รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44.65 จบการศึกษา  
ระดับปริญญาเอก และจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี น้อยท่ีสุด จ านวนระดับละ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.89 ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งครูผู้สอน มากท่ีสุด จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา น้อยท่ีสุด  จ านวน 28 คน      
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 1 -5 ปี      
มากท่ีสุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17 รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46 มีประสบการณ์การท างาน        
ในต าแหน่งปัจจุบัน ระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64 และมีประสบการณ์    
การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน น้อยกว่า 1 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.72 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ในการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา       
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่าสถิติโดยใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และจัดล าดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยน าค่ามัชฌิมเลข
คณิต ไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน        
28 แห่ง ปรากฏผลดังรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 
                 (n = 28) 
ข้อ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ( X ) S.D ระดับ 

1. กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) 
(X1) 

4.14 0.85 มาก 

2. สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน(Inspiring a Shared 
Vision) (X2) 

4.09 0.82 มาก 

3. เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to 
Act) (X3) 

4.17 0.83 มาก 

4. เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) (X4) 4.17 0.79 มาก 
5. สร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) (X5) 4.10 0.87 มาก 

รวมเฉล่ีย (Xtot) 4.13 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษา         

ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D.= 0.83) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก         

ไปหาน้อย ดังนี้ เป็นต้นแบบน าทาง ( X = 4.17, S.D. = 0.79) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น   

( X =4.17, S.D. = 0.83) กล้าท้าทายต่อกระบวนการ ( X = 4.14, S.D. = 0.85)  การสร้างขวัญ

ก าลังใจ ( X = 4.10, S.D. = 0.87) และการสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X = 4.09,        

S.D. = 0.82) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง       
ของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านกล้าท้าทายต่อกระบวนการ 
            (n = 28) 
ข้อ กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) ( X ) S.D ระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ท้าทายต่อการเปล่ียนแปลง 

มีความกล้าในการสร้างกระบวนการใหม่ เพื่อให้ได้ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.22 0.80 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวคิดในการบริหาร หรือการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

4.21 0.87 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ   
บริหารสถานศึกษา 

4.18 0.85 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ จาก
ครู เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.84 0.96 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการน าเอาวิธีใหม่ๆ มา
ใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4.15 0.79 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามักจะสร้างเป้าหมายใหม่ๆในสถานศึกษา 
เพื่อทดสอบความสามารถของตนเอง 

4.26 0.84 มาก 

รวม 4.14 0.85 มาก 
 

จ า ก ต า ร า ง ที ่ 5  ภาวะ ผู้น าการ เป ล่ียนแปลงของ ผู้บริ หาร ในสถาน ศึกษา             

ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านกล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) 

พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D= 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษา  

มักจะสร้างเป้าหมายใหม่ ๆ ในสถานศึกษา เพื่อทดสอบความสามารถของตนเอง ( X  = 4.26,        

S.D = 0.84) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ท้าทายต่อการเปล่ียนแปลง มีความกล้าในการสร้าง

กระบวนการใหม่ เพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา ( X  = 4.22, S.D = 0.80)  

ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวคิด               
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ในการบริหารหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ( X  = 4.21, S.D = 0.87) ผู้บริหารสถานศึกษา    

สร้างวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ( X  = 4.18, S.D = 0.85) ผู้บริหารสถานศึกษา    

มีความสามารถ ในการน าเอาวิธีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ( X  = 4.15,            

S.D = 0.79) และผู้บริหารสถานศึกษา รับฟังและสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ จากครู เพื่อน ามาใช้                

ในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.84, S.D = 0.96 ตามล าดับ) 

 

ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน
                         (n = 28) 
ข้อ สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน(Inspiring a Shared Vision) ( X ) S.D ระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการคัดสรรครูเข้าร่วมงาน สอดคล้อง

กับความต้องการ เป้าหมาย และทิศทางของสถานศึกษา 
3.97 0.74 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ร่วมกันกับครู 

4.13 0.84 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาร่วมกัน 

4.21 0.75 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู  มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

4.04 0.85 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่ือสารด้วยความจริงใจ ให้ครูมีความหวัง 
สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 

4.09 0.90 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างแนวคิดใหม่ ท่ีประสบ
ความส าเร็จ ก่อให้เกิดความแตกต่างจากแนวคิดหรือวิธี
ปฏิบัติท่ีเคยปฏิบัติเดิม 

4.07 0.86 มาก 

รวม 4.09 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 6 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) พบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.09, S.D.= 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
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ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้    ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้น 
ให้ครู มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของสถานศึกษาร่วมกัน   ( X  = 4.21, S.D = 0.75) 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
ร่วมกันกับครู ( X  = 4.13, S.D = 0.84) ผู้บริหารสถานศึกษาส่ือสารด้วยความจริงใจ ให้ครูมี

ความหวัง สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X  = 4.09,                

S.D = 0.90) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างแนวคิดใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดความ
แตกต่างจากแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติท่ีเคยปฏิบัติเดิม ( X  = 4.07, S.D = 0.86) ผู้บริหารสถานศึกษา

สร้างแรงบันดาลใจให้กับครู มีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน            

( X  = 4.04, S.D = 0.85) และผู้บริหารสถานศึกษามีการคัดสรรครูเข้าร่วมงาน สอดคล้องกับความ

ต้องการ เป้าหมาย และทิศทางของสถานศึกษา  ( X  = 3.97, S.D = 0.74) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้
ผู้อื่น                                 
                                                                                                             (n = 28) 
ข้อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น(Enabling Others to Act) ( X ) S.D ระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู มีการท างานร่วมกัน 4.17 0.84 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการ

อบรมพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่ อง  เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน 

4.23 0.82 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ให้สิทธิ์ในการเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ 

4.16 0.78 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูลงมือปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน 

4.12 0.86 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
ได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง 

4.18 0.87 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ และ
ให้เกียรติทุกคน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่า ตนเอง มีความ
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

4.14 0.83 มาก 
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ข้อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น(Enabling Others to Act) ( X ) S.D ระดับ 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างและกระตุ้นให้ครูได้รู้สึกรัก 

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รักสถานศึกษา และปรารถนาจะให้ 
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.20 0.83 มาก 

รวม 4.17 0.83 มาก 
  
 จากตาร า ง ที่  7  พบว่า  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to 

Act) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.23, S.D = 0.82) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ

สร้างและกระตุ้นให้ครูได้รู้สึกรักในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รักสถานศึกษา และปรารถนาจะให้สถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ( X  = 4.20, S.D = 0.83) ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง ( X  = 4.18, S.D = 0.87) 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู มีการท างานร่วมกัน ( X  = 4.17, S.D = 0.84) ผู้บริหาร

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้สิทธิ์ในการเลือกและตัดสินใจ
อย่างอิสระ ( X  = 4.16, S.D = 0.78) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ  และ

ให้เกียรติทุกคน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่า ตนเองมีความความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

( X  = 4.14, S.D = 0.83) และผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูลงมือปฏิบัติงานตามความสามารถ

และศักยภาพของแต่ละคน ( X  = 4.12, S.D = 0.86) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง       
ของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านต้นแบบน าทาง  
              (n = 28) 
ข้อ ต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) ( X ) S.D ระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้เริ่มลงมือปฏิบัติ และท าเป็น

ตัวอย่างให้ครูได้ปฏิบัติตาม 
4.08 0.70 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการครองตน 
ครองคน ครองงาน จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากครูใน
สถานศึกษา 

4.20 0.79 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติงานในแต่ละ
วัน ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

4.21 0.82 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาจะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และต้ังมาตรฐานนั้นเป็นแบบอย่างส าหรับครูเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตาม 

4.09 0.77 มาก 

5. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเน้นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

4.32 0.83 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล 
ช่วยเหลือครู ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน           
โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

4.19 0.75 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความน่าเช่ือถือและรักษาค าพูดของ
ตนเองเสมอ 

4.13 0.90 มาก 

รวม 4.17 0.79 มาก 
   

 จากตาร า ง ที่  8  พบว่า  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษา    
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด ้าน ต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) พบว่า         
โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก( X = 4.17, S.D.= 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า           
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานศึกษามีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X  = 4.32, S.D = 0.83) ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น ต้ังใจ

ปฏิบัติงานในแต่ละวันให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ( X  = 4.21, S.D = 0.82) ผู้บริหารสถานศึกษา
ท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากครู      
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ในสถานศึกษา ( X  = 4.20, S.D = 0.79) ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ        

การดูแลช่วยเหลือครู ในการปฏิบั ติงานของสถานศึกษา ชัดเจน โดดเด่น เป็น เอกลักษณ์               
ของสถานศึกษา ( X  = 4.19, S.D = 0.75) ผู้บริหารสถานศึกษามีความน่าเช่ือถือ และรักษาค าพูด

ของตนเองเสมอ ( X  = 4.13, S.D = 0.90) ผู้บริหารสถานศึกษาจะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ของตนเอง และต้ังมาตรฐานนั้นเป็นแบบอย่างส าหรับครูเพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม ( X  = 4.09,       
S.D = 0.77) และผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้เริ่มลงมือปฏิบัติ และท าเป็นตัวอย่างให้ค รูได้      
ปฏิบัติตาม ( X  = 4.08, S.D = 0.70) ตามล าดับ 

  

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน สร้างขวัญก าลังใจ  
                      (n = 28) 
ข้อ สร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) ( X ) S.D ระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอิทธิพล ในการสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครู 
4.11 0.85 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดพิธี ประกาศเกียรติคุณ และ
มอบรางวัลให้กับครู ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ในสถานศึกษามาก 

3.98 1.02 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกท่ีโดดเด่น และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

4.20 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการยกย่อง ชมเชย หรือจัดงานสังสรรค์
ให้กับความส าเร็จของครูภายในสถานศึกษา 

4.08 0.85 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ครูรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4.15 0.82 มาก 

รวม 4.10 0.87 มาก 
 

จ า ก ต า ร า ง ที ่  9  พ บ ว ่า  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษา               
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) พบว่า        
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.10, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า             

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษา        
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มีบุคลิกท่ีโดดเด่น และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ( X  = 4.20, S.D = 0.80) ผู้บริหารสถานศึกษา    

ท าให้ครูรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( X  = 4.15,   

S.D = 0.82) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีอิทธิพลในการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครู       
( X  = 4.11, S.D = 0.85) ผู้บริหารสถานศึกษามีการยกย่อง ชมเชย หรือจัดงานสังสรรค์           

ให้กับความส าเร็จของครูภายในสถานศึกษา ( X  = 4.08, S.D = 0.85) และผู้บริหารสถานศึกษา      
มีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้กับครู ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในสถานศึกษา                      
( X  = 3.98, S.D = 1.02) ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา             

ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

ในการวิ เคราะห์การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา            
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่าสถิติโดยใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ จัดล าดับของภาวะ ผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยน า             
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเปรียบเทียบ ตามเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) จากกลุ่มตัวอย่าง    
จ านวน 28 แห่ง ปรากฏผลดังรายละเอียดดังตารางท่ี 10 – 16 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 
                                                                                                             (n = 28) 
ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( X ) S.D ระดับ 
1. ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา (Y1) 
4.13 0.81 มาก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Y2) 

4.04 0.91 มาก 

3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Y3) 

4.05 0.86 มาก 

4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการ (Y4) 

4.08 0.78 มาก 

5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Y5) 

3.95 0.95 มาก 

รวม 4.05 0.86 มาก 
 

จากตารางที ่ 10 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา              
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D.= 0.86) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา            

( X =4.13, S.D.= 0.81) พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ               

( X = 4.08, S.D.= 0.78) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( X = 4.05, S.D.= 0.86) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการ

สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.04, S.D = 0.91) และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ( X = 3.95, S.D. = 0.95) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านยกระดับความสามารถของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา    
                                 (n = 28) 
ข้อ ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 
( X ) S.D ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครูมีการพัฒนา
และ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 

4.13 0.74 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา 
อบรม และศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 

4.28 0.69 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจงูใจและโอกาสความก้าวหน้า ใน
สายงาน (Career path) ที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้าน
การพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.15 0.84 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครูมีการพัฒนา
และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ใน
การเรียนการสอน 

4.27 0.76 มาก 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
สร้างนวัตกรรม 

4.11 0.80 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้
งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้ง การ
ใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

4.05 0.92 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ใน
การพัฒนาตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร ให้เป็นของสถานศึกษา 

3.95 0.92 มาก 

รวม 4.13 0.81 มาก 
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จากตารา ง ที่  1 1 พบว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา พบว่า  โ ดยภาพรวมอยู ่ใ น ร ะดับมาก  ( X = 4.13 ,            

S.D.= 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา อบรม และศึกษาดู
งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย ( X  = 4.28, S.D = 0.69) 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครูมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน ( X  = 4.27, S.D = 0.76) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง

แรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ท่ีเหมาะสม ให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน ด้าน
การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ( X  = 4.15, S.D = 0.84) 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครู มีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.13, S.D = 0.74)  ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกลไก

ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ สร้างนวัตกรรม ( X  = 4.11, S.D = 0.80) 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา และใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open 
Source) รวมท้ัง การใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ( X  = 4.05, S.D = 0.92) 

และผู้บริหารสถานศึกษาผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ ในการพัฒนาตลอดจนถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้เป็นของสถานศึกษา ( X  = 3.95, S.D = 0.92) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน      
                                                          (n = 28) 
ข้อ ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
( X ) S.D ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการ
ผลิตส่ือการเรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาท่ี
สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 

4.15 0.79 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือ
การเรียนรู้  ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างคนพิการและ 
บุคคลท่ัวไป (Universal Design) 

4.01 0.97 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้มีหรือใช้มาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

4.09 0.88 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการรับรองมาตรฐานส่ือ
การเรียนรู้ รวมท้ังมีการทบทวน และเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

3.94 0.82 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรท่ีดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้ สู ง อ ายุ  ใ นก าร จัดท า ห ลั ก สู ตร และอ บร มความ รู้             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4.04 1.01 มาก 

6. ผู้บริหาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้ระบบ
การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

4.02 0.94 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(Learning Management System: LMS) เช่น การน า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLIT ในด้านห้องเรียนแห่งคุณภาพ มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

4.02 0.97 มาก 

8. ผู้บริหารสถาน ศึกษาพัฒนาระบบจัดการอง ค์ความรู้ 3.98 0.90 มาก 
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ข้อ ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

( X ) S.D ระดับ 

(Knowledge Management : KM) ภายในหน่วยงาน ตลอด
จนถึง การถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสู่ประชาชน 

9. ผู้บริหารพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ให้มีความทันสมัยทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

4.12 0.87 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ ระบบการเผยแพร่ส่ือ
การเรียนรู้และผลงานการวิจัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย์กลางการ 
บูรณาการส่ือการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4.05 0.95 มาก 

รวม 4.04 0.91 มาก 
  

จากตาราง ที่  12  พบว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา
ระดับมั ธยมศึกษา จังหวั ดกาญจนบุรี  ด ้า น ส่ง เสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอน                 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน พบว่า  โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก  ( X = 4.04,                

S.D.= 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง ค่ามัชฌิมเลขคณิต จาก
มาก   ไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้        
ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ท่ีสามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย            
( X = 4.15, S.D = 0.79) ผู้บริหารพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้มี        

ความทันสมัยทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ( X  = 4.12, S.D= 0.87) ผู้บริหารสถานศึกษา

ก าหนดให้มีหรือใช้มาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ( X  = 4.09, S.D = 0.88)     

ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ ระบบการเผยแพร่ ส่ือการเรียนรู้และผลงานการวิจัย         
รวมท้ังจัดต้ังศูนย์กลางการบูรณาการส่ือการเรียนรู้ของสถานศึกษา ( X  = 4.05, S.D = 0.95) 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กร ท่ีดูแลคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในการจัดท าหลักสูตรและอบรมความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสาร ( X  = 4.04, S.D = 1.01) ผู้บริหาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้    
ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( X  = 4.02, S.D = 0.94)        
ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: 
LMS) เช่น การน าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT           
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ในด้านห้องเรียนแห่งคุณภาพ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ( X  = 4.02,                  

S.D = 0.97) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ ท่ีสามารถ              
ใช้ร่วมกันได้ระหว่างคนพิการและบุคคลท่ัวไป (Universal Design) ( X  = 4.01, S.D = 0.97)               

ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)          
ภายในหน่วยงาน ตลอดจนถึง การถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประชาชน 

( X  = 3.98, S.D = 0.90) และผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีกระบวนการรับรองมาตรฐาน             

ส่ือการเรียนรู้ รวมท้ังมีการทบทวน และเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทา งเทคโนโลยี                 
( X  = 3.94, S.D = 0.82) ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT 
เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
               (n = 28) 
ข้อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

( X ) S.D ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ การใช้เครือข่าย
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการใช้ เทคโนโลยีไร้สายท่ี
ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี 3G เป็นต้น 

4.15 0.80 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการเข้าถึงส่ือการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.11 0.76 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการน าร่อง
พัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ อินเทอร์เน็ต
ไ ร้ ส า ย ท่ี มี คุ ณภ าพ  เ ป็ น ต้ น  ร ว ม ท้ั ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4.11 0.82 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนา
เครื อข่ ายเทคโน โลยี สารสน เทศและการ ส่ือสารของ
สถานศึกษา เพื่อการศึกษาในระบบไซเบอร์โฮม เช่น  การจัด

3.98 0.85 มาก 
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ข้อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

( X ) S.D ระดับ 

นโยบายการจัดการศึกษา เอื้อต่อการน าแท็บเล็ต มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรคล่ืนความถี่และพัฒนาโครงข่าย
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับ 
บริการการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงท่ัวประเทศ 

3.88 1.09 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง 
เคร่งครัด 

4.07 0.82 มาก 

รวม 4.05 0.86 มาก 
 

จากตาราง ท่ี 13 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต พบว่า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05,  
S.D.= 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ การใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีไร้สายท่ีทันสมัย เช่น เทคโนโลยี 3G 
เป็นต้น ( X  = 4.15, S.D= 0.80) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการเข้าถึงส่ือการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( X  = 4.11, 

S.D=0.76) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการน าร่องพัฒนาห้องเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น รวมท้ังการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ( X  = 4.11, S.D=0.82) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี

กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเคร่งครัด      

( X  = 4.07, S.D = 0.82) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา เพื่อการศึกษาในระบบ ไซเบอร์โฮม เช่น              
การจัดนโยบายการจัดการศึกษา เอื้อต่อการน าแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน                  
( X  = 3.98, S.D = 0.85) และผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรคล่ืนความถี่และพัฒนาโครงข่าย
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับบริการการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง            
ท่ัวประเทศ ( X  = 3.88, S.D = 1.09) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านพัฒนาระบบ ICT                 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ      
                                                                 (n = 28) 
ข้อ พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการและการ

บริการ 

( X ) S.D ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์ภายในสถานศึกษา 

4.06 0.79 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบงานท่ี
ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการ
บริหารจัดการ 

4.08 0.80 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาบริหารด้านการศึกษา ให้แก่ครู
และผู้เรียนในสถานศึกษา 

4.08 0.81 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาก าหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจด าเนินงาน 
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

4.13 0.75 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการบริการ ด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.06 0.74 มาก 

รวม 4.08 0.78 มาก 
 

จากตาราง ท่ี 14 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด ้าน พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ             
การบริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.08, S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษามาก าหนดนโยบายและ
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วางแผนตัดสินใจด าเนินงาน เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ( X  =4.13, S.D= 0.75) ผู้บริหาร

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบงานท่ีใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับการบริหารจัดการ ( X  = 4.08, S.D = 0.80) ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา มาบริหารด้านการศึกษา ให้แก่ครูและผู้เรียน
ในสถานศึกษา ( X  = 4.08, S.D 0.81) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการบริการ ด้านการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.06, S.D = 0.74) และ

ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์ภายใน
สถานศึกษา ( X  = 4.06, S.D = 0.79) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา      
                                                                (n = 28) 
ข้อ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

( X ) S.D ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการมีบทบาทของ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.91 0.94 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยท่ี
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4.03 0.83 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดทิศทางการวิจัยท่ีก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ 

4.17 0.87 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ หรือ ต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 

3.89 1.01 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน สถาน 
ประกอบการ และสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

3.78 1.03 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มี เวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถานศึกษาท้ัง
ใน และต่างประเทศ 

3.83 1.11 มาก 
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ข้อ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

( X ) S.D ระดับ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย 

4.07 0.86 มาก 

รวม 3.95 0.95 มาก 
 

จากตาราง ที่  15 พบว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี ด้าน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี     
และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.95, S.D = 0.95)    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดทิศทางการวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่                
( X  =4.17, S.D = 0.87) ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย ( X = 4.07, S.D = 0.86) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
และจัดให้มีการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ ( X  = 4.03, S.D = 0.83) ผู้บริหารสถานศึกษา      
ส่งเสริมสนับสนุนการมีบทบาทของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ( X  = 3.91, S.D = 0.94) ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างเครือข่ายนักวิจัยและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ( X  = 3.89, S.D = 1.01) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
และจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ        
( X  = 3.83, S.D = 1.11) และผู้บริหารสถานศึกษา สร้างกลไกการวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถานศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ ( X = 3.78, S.D = 1.03) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศกึษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัย

วิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment 

Correlation Coefficient ) ดังรายละเอียดดังตารางท่ี 16 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร (Xtot) 
X1 หมายถึง กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) 
X2 หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) 
X3 หมายถึง เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (Enabling Others to Act) 
X4 หมายถึง เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) 
X5 หมายถึง การสร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Ytot) 
Y1 หมายถึง ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT  
   เพื่อการศึกษา 
Y2 หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา 
    ผู้เรียน 
Y3 หมายถึง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
Y4 หมายถึง พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 
Y5 หมายถึง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
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ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม และรายด้าน     

ตัวแปร (Y1 ) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Ytot) 
(X1) .747** .676** .794** .768** .655** .743** 
(X2) .899** .880** .929** .899** .838** .919** 

(X3) .890** .830** .904** .890** .832** .895** 
(X4) .867** .811** .895** .877** .797** .873** 
(X5) .892** .870** .911** .894** .854** .914** 

(Xtot) .902** .853** .931** .909** .834** .912** 

**มีความสัมพันธ์อย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางที่ 16 พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (Xtot) กับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Ytot) ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวม            
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy=.912) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ลักษณะคล้อยตามกัน  

 เมื่อพิจารณาความสมัพันธ์รายด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (X1-X5) กับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ytot) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) (rxy= .919) การสร้างขวัญก าลังใจ (X5) (rxy= .914) และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (X3) (rxy= .895)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  (X1-X5) กับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Y1-Y5) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สร้างแรงบันดาลใจ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) กับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Y3) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน อยู่ในระดับสูง (rxy=.929) รองลงมา คือ 
สร้างขวัญก าลังใจ (X5) กับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Y3) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน อยู่ในระดับสูง (rxy=.911) และเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (X3) กับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Y3) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ในระดับสูง ( rxy=.904) 
ตามล าดับ  
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บทที่  5   

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  มีวัตถุประสงค์ทราบ               
1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี        
2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้     
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา                   
ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งไปยังสถานศึกษาท่ีเป็นก ลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 28 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครู 
จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 112 คน ท้ังนี้ผู้วิจัยไ ด้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัฌชิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ           
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี           
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา         
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  เป็นต้นแบบน าทาง เพิ่มศักยภาพ     
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ในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น กล้าท้าทายต่อกระบวนการ การสร้างขวัญก าลังใจ และการสร้างแรงบันดาล
ใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามล าดับ  

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน               
และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน 
 

การอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณา      
เพื่อให้ทราบสภาพที่จริงของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา         
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม พบว่า อยู่ ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้                   
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูสถานศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในระหว่าง 25-35 ปี 
และมีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ท าให้ผู้บริหารสามารถเพิ่มศักยภาพในการท างาน
ได้มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน มีการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคน มีส่วนร่วม        
ในการวางแผน ให้สิทธิ์ ในการเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ และให้ครูลงมือปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเน้น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา อีกท้ังผู้บริหารสถานศึกษายังท าตัวเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน มีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติงานในแต่ละวันให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากครูในสถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารมักจะสร้าง
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เป้าหมายใหม่ ๆ ในสถานศึกษา เพื่อทดสอบความสามารถของตนเอง ความกล้าในการสร้าง
กระบวนการใหม่ เพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวคิดในการบริหาร หรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร สามัญ ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ เรวดี ภูนิโรจน์ ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง   
ของผู้บริหารและการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารและการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
รวมท้ังสอดคล้องกับโสภณ วงษ์คงดี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง2)  พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกั ดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง 2) โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเป็นต้นแบบน าทาง (X4) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด เป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเน้น               
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติงานใน      
แต่ละวันให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน               
จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากครูในสถานศึกษา ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือครู ในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ท่ีชัดเจน โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีความน่าเชื่อถือและรักษา
ค าพูดของตนเองเสมอ และจะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเอง และต้ังมาตรฐานนั้นเป็นแบบอย่าง
ส าหรับครู เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม 

  ด้านเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น (X3) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เป็นอันดับสอง แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง             
เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างและกระตุ้นให้ครูได้รู้สึกรักในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  รักสถานศึกษา และปรารถนาจะให้ สถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ติดตาม และ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน ท่ีได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูมีการท างานร่วมกัน 
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ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้สิทธิ์ในการเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ สร้าง
บรรยากาศของความไว้วางใจ และให้เกียรติทุกคน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้ครูลงมือปฏิบัติงาน   ตามความสามารถและศักยภาพของแต่
ละคน  

 ด้านสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ
สุดท้าย ท้ังนี้เนื่องจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา             
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ร่วมกัน มีการประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ร่วมกันกับครู  
สื่อสารด้วยความจริงใจ ให้ครู มีความหวัง สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ร่วมกัน สามารถสร้างแนวคิดใหม่ ท่ีประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดความแตกต่างจากแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติ         
ท่ีเคยปฏิบัติเดิม สร้างแรงบันดาลใจให้กับครู มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้
ร่วมกัน และมีการคัดสรรครูเข้าร่วมงาน สอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมาย และทิศทางของสถานศึกษา 

2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา     
จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ในระดับปานกลาง       
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ ในระหว่าง 25-35 ปี และ           
มีประสบการณใ์นการท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ท าให้ผู้บริหารยกระดับความสามารถของผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้     
มีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารเพื่อการศึกษา           
ท่ี ทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครูมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีทันสมัย ในการเรียนการสอน และสร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้า ในสายงาน (Career 
path) ท่ีเหมาะสม ให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสน เทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา มาก าหนดนโยบายและ
วางแผนตัดสินใจด าเนินงานเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาบริหารด้านการศึกษา ให้แก่ครูและผู้เรียนในสถานศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ มีระบบงานท่ีใช้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการบริหาร
จัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการใช้ เทคโนโลยีไร้สาย ท่ีทันสมัย เช่น เทคโนโลยี 3G เป็นต้น 
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการเข้าถึงส่ือการเรียนกา รสอน 



  136 

และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการน าร่องพัฒนาห้องเรียน           
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น รวมท้ังการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับเอกราช เครือศรี ได้ศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับศิริกาญจน์ การตรงได้ศึกษา สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครู ในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยน      
การสอนของครู ในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมท้ังสอดคล้องกับศันสนีย์ พรมพินิจ ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 18 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวม           
อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา (Y1) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่า 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครู          
มีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจ
และโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ท่ีเหมาะสม ให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและ    
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ด้านพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ (Y4) มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับสอง แสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี นั้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาก าหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจด าเนินงานเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีระบบงานท่ีใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการ  
ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหาร                
ด้านการศึกษา ให้แก่ครูและผู้เรียนในสถานศึกษา จัดให้มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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จัดการและการบริการด้านการศึกษาของสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบโปรแกรม 
ซอฟต์แวร์ภายในสถานศึกษา 

 ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Y5)        
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดทิศทาง          
การวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริม
สนับสนุนการมีบทบาทของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังสร้างกลไกการวิจัย และถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน สถานประกอบการและสถานศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กัน          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นความสัมพันธ์ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันลักษณะ
คล้อยตามกัน เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน มีการติดตาม         
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง โดยเฉพาะการส่งเสริม
สนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครูมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัย ในการเรียนการสอน  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงย่อมมีความส าคัญ         
กับการใช้เทคโนโลยีของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้า
และทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ การยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง
แนวคิดในการบริหาร หรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่ งขึ้น สร้างวิธีการใหม่  ๆ            
เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน อาจมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน จัดให้ครูมีการพัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน  และสอดคล้องกับ นภัสนันท์       
เบิกสีใส ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการ
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ด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 รวมท้ังสอดคล้องกับสันติ หอมทวีโชติ ได้ศึกษาภาวะผู้น า          
การเปล่ียนแปลงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 

 เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่ า ง ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ                      
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายด้าน พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกันกับ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต             
มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับแรก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
กระตุ้นให้ครู มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของสถานศึกษาร่วมกัน โดยบูรณาการ การใช้เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีไร้สายท่ีทันสมัย มี
การประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการ
เข้าถึงสื่อการเรียน การสอน และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังสร้างความกระตือรือร้นในการท างาน
ให้กับครูและส่งเสริมสนับสนุน จัดให้มีการน าร่องพัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ 
อินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น รวมท้ังการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เ รียนอย่าง
เพียงพอ และจัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่าง เคร่งครัด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย  
1. จากผลการวิจัย ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารต้องก าหนดนโยบายให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูประชุม ระดมความคิดเห็น           
เพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกัน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดสรรคัดสรรครู
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เข้าร่วมงานให้สอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมาย และทิศทางของสถานศึกษา รวมท้ังสร้างแนวคิด
ใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดความแตกต่างจากแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติท่ีเคยปฏิบัติเดิม  

2. จากผลการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา         
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา        
ต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการวิจัย ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่               
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้แก่ครูและสถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนครู              
ให้มีการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการมีบทบาทของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัย และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
หรือต่อยอดในเชิงพานิช ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย                
เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย 

3.  จากผลการวิจัย ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุ รี มีความสัมพันธ์       
ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  ดังนั้น ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นการแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเน้นการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบั ติงานในแต่ละวัน ให้บรรลุ              
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้ครูมีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย รวมท้ังจัดให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ในการจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

ตามท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์ ในการศึกษา
ค้นคว้าของผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ     
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในสังกัดอื่นๆ  

2. ควรศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้บริหาร               
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. ช่ือ – สกุล ผู้อ านวยการ ณรินทร์ ช านาญดู 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
 
2. ช่ือ – สกุล ผู้อ านวยการ จตุรงค์ อินทรรุ่ง 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
 
3. ช่ือ – สกุล ผู้อ านวยการมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 
4. ช่ือ – สกุล นางจรัสศรี จอนเจิดสิน 
 ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
5. ช่ือ – สกุล นางสาวนิสากร ล้อถาวร 
 ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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ภาคผนวก ข   

ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
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แบบทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

ตอนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับ  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง 

มีความกล้าในการสร้างกระบวนการใหม่ เพื่อให้ได้ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและ
พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการบริหาร
โรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ จาก
ครู เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการน าเอาวิธีใหม่ๆ 
มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษามักจะสร้างเป้าหมายใหม่ๆ ในโรงเรียน 
เพื่อทดสอบความสามารถของตนเอง 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการคัดสรรครู เข้าร่วมงาน สอดคล้อง

กับความต้องการ เป้าหมาย และทิศทางของโรงเรียน 
5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ร่วมกันกบัครู 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุน้ให้ครู มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกัน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) (ต่อ) 
4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้ างแรงบันดาลใจให้กับครู            

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ัง
ไว้ร่วมกัน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่ือสารด้วยความจริงใจ ให้ครู        
มีความหวัง สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างแนวคิดใหม่ ท่ีประสบ
ความส าเร็จ ก่อให้เกิดความแตกต่างจากแนวคิดหรือวิธี
ปฏิบัติท่ีเคยปฏิบัติเดิม 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

เพิ่มศักยภาพในการปฏบิัติงานให้ผู้อืน่ (Enabling Others to Act)  
1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู มีการท างานร่วมกัน 5   5 1.0 ใช้ได้ 
2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับ

การอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ความ สามารถ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคน         
มีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ สิทธิ์ ในการเลือกและ
ตัดสินใจอย่างอิสระ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูลงมือปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ีได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ 
และให้เกียรติทุกคน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่า ตนเอง   
มีความความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

7 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างและกระตุ้นให้ครู     
ได้รู้ สึกรัก ในหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ รักโรงเรียน และ
ปรารถนาจะให้ โรงเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

ต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้เริ่มลงมือปฏิบัติ และท าเป็น

ตัวอย่างให้ครูได้ปฏิบัติตาม 
5   5 1.0 ใช้ได ้

2 ผู้บริหารสถานศึกษาท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการครองตน 
ครองคน ครองงาน จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากครูใน
โรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได ้

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานในแต่ละวัน
ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

5   5 1.0 ใช้ได ้

4 ผู้บริหารสถานศึกษาจะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และตั้งมาตรฐานนั้นเป็นแบบอย่างส าหรับครูเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตาม 

5   5 1.0 ใช้ได ้

5 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเน้นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

5   5 1.0 ใช้ได ้

6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล 
ช่วยเหลือครู ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนท่ีชัดเจน โดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5   5 1.0 ใช้ได ้

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีความน่าเชื่อถือและรักษาค าพูดของ
ตนเองเสมอ 

5   5 1.0 ใช้ได ้

สร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอิทธิพล ในการสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครู 
5   5 1.0 ใช้ได ้

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดพิธี ประกาศเกียรติคุณ และมอบ
รางวัลให้กับครู ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ในโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได ้

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกท่ีโดดเด่น และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

5   5 1.0 ใช้ได ้

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการยกย่อง ชมเชย หรือจัดงานสังสรรค์
ให้กับความส าเร็จของครูภายในโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได ้
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

สร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) (ต่อ) 
5 ผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ครูรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง

ของความส าเร็จจากการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
5   5 1.0 ใช้ได้ 

 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกับ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่บริหารการศึกษา 

ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครู        มี

การพัฒนาและ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา 
อบรม และศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้า 
ในสายงาน (Career path) ท่ีเหมาะสม ให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ครู        มี
การพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัย  ในการเรียนการสอน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่ อสาร เพื่ อตอบสนองความ ต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือสร้างนวัตกรรม 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้
งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมท้ัง 
การใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา (ต่อ) 
7 ผู้บริหารสถานศึกษาผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์

ในการพัฒนาตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การ สื่อสาร ให้เป็นของโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ท่ี
สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจดัให้มีการผลิตสือ่
การเรียนรู้ ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างคนพิการและ 
บุคคลท่ัวไป (Universal Design) 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้มีหรือใช้มาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการรับรองมาตรฐานสื่อ
การเรียนรู้ รวมท้ังมีการทบทวน และเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรท่ีดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้สูงอายุ ในการจัดท าหลักสูตรและอบรมความรู้  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้ระบบ
การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(Learning Management System: LMS) เช่น การน า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLIT ในด้านห้องเรียนแห่งคุณภาพ มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
 

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
8 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management : KM) ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนถึง การถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่ประชาชน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ให้มีความทันสมัยทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ ระบบการเผยแพร่สื่อ
การเรียนรู้และผลงานการวิจัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย์กลางการบูร
ณาการสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ การใช้เครือข่าย
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการใช้ เทคโนโลยีไร้สายท่ี
ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี 3G เป็นต้น 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการน าร่อง
พัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ อินเทอร์เน็ต
ไ ร้ ส า ย ท่ี มี คุ ณ ภ า พ  เ ป็ น ต้ น  ร ว ม ท้ั ง ก า ร ปรั บป รุ ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนา
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 
เพื่อการศึกษาในระบบไซเบอร์โฮม เช่น การจัดนโยบายการ
จัดการศึกษา เอื้อต่อการน าแท็บเล็ต มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย +1 0 -1 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ต่อ) 
5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรคลื่นความถ่ีและพัฒนาโครงข่าย

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับ 
บริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึงท่ัวประเทศ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง 
เคร่งครัด 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์ภายในโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบงานท่ี
ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับ
การบริหารจัดการ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามาบริหารด้าน
การศึกษา ให้แก่ครูและผู้เรียนในโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษามาก าหนดนโยบายและวางแผน
ตัดสินใจด าเนินงาน เพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการบริการ        ด้านการศึกษา
ของโรงเรียน 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการมีบทบาทของ

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5   5 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยท่ี
สร้างองค์ความรู้ใหม่  

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ความสอดคล้อง ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1    
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดทิศทางการวิจัยท่ีก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้ าง เครือข่ายนักวิ จัย  และ
สนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ หรือ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน 
สถานประกอบการ  และสถาน ศึกษา ท้ั ง ในและ
ต่างประเทศ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวที
แลกเป ล่ียนเรี ยนรู้  น า เสนอผลงานวิ จัยระหว่ า ง
สถานศึกษาท้ังใน และต่างประเทศ 

5   5 1.0 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย 

5   5 1.0 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ส าหรับทดลองเคร่ืองมือ  จ านวน 8 แห่ง 

 

1. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม 
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
4. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
6. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
7. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
8. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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ภาคผนวก ง    

การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.993 .993 66 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x1 265.98 2102.901 .718 . .993 

x2 266.00 2096.054 .747 . .993 

x3 266.03 2100.080 .713 . .993 

x4 266.37 2092.667 .712 . .993 

x5 266.05 2098.772 .793 . .993 
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x6 265.95 2100.502 .721 . .993 

x7 266.23 2101.045 .807 . .993 

x8 266.07 2092.968 .813 . .992 

x9 266.00 2100.054 .813 . .993 

x10 266.17 2092.593 .813 . .992 

x11 266.12 2081.689 .904 . .992 

x12 266.13 2085.018 .903 . .992 

x13 266.04 2088.882 .873 . .992 

x14 265.97 2098.351 .767 . .993 

x15 266.04 2098.746 .801 . .993 

x16 266.09 2088.154 .862 . .992 

x17 266.03 2091.143 .809 . .992 

x18 266.06 2093.356 .825 . .992 

x19 266.01 2095.432 .797 . .993 

x20 266.13 2102.921 .826 . .992 

x21 266.01 2093.540 .858 . .992 

x22 265.99 2094.243 .818 . .992 

x23 266.12 2099.617 .801 . .993 

x24 265.88 2094.230 .810 . .992 

x25 266.02 2098.504 .830 . .992 

x26 266.08 2087.156 .831 . .992 

x27 266.10 2089.134 .854 . .992 
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x28 266.24 2083.374 .772 . .993 

x29 266.01 2096.640 .803 . .993 

x30 266.13 2086.525 .890 . .992 

x31 266.05 2091.853 .853 . .992 

y1 265.89 2112.241 .645 . .993 

y2 265.93 2122.013 .536 . .993 

y3 266.05 2087.042 .894 . .992 

y4 265.94 2097.501 .839 . .992 

y5 266.10 2095.333 .827 . .992 

y6 266.15 2085.247 .838 . .992 

y7 266.26 2084.914 .842 . .992 

y8 266.05 2093.384 .869 . .992 

y9 266.20 2080.808 .841 . .992 

y10 266.12 2086.554 .864 . .992 

y11 266.27 2097.225 .779 . .993 

y12 266.16 2081.578 .802 . .993 

y13 266.19 2081.938 .858 . .992 

y14 266.19 2082.082 .831 . .992 

y15 266.22 2087.202 .831 . .992 

y16 266.09 2089.505 .834 . .992 

y17 266.15 2081.625 .854 . .992 

y18 266.05 2093.781 .850 . .992 
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y19 266.10 2096.197 .853 . .992 

y20 266.10 2091.999 .849 . .992 

y21 266.22 2088.932 .860 . .992 

y22 266.33 2073.737 .820 . .993 

y23 266.13 2091.396 .853 . .992 

y24 266.14 2092.376 .882 . .992 

y25 266.13 2092.309 .872 . .992 

y26 266.13 2091.660 .868 . .992 

y27 266.07 2097.256 .849 . .992 

y28 266.14 2097.169 .867 . .992 

y29 266.29 2085.759 .817 . .992 

y30 266.18 2090.634 .855 . .992 

y31 266.04 2085.548 .883 . .992 

y32 266.31 2079.406 .798 . .993 

y33 266.43 2081.959 .782 . .993 

y34 266.38 2076.921 .776 . .993 

y35 266.13 2088.531 .858 . .992 
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ภาคผนวก จ   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

โรงงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน อ าเภอ หมายเหต ุ

1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์ เมืองกาญจนบุร ี  
2 โรงเรียนเทพศิรนิทรล์าดหญ้า กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี  
3 โรงเรียนเทพมงคลรงัส ี เมืองกาญจนบุร ี  
4 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนว์ิทยา ไทรโยค  
5 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค  
6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย  
7 โรงเรียนหนองรีประชานิมติ บ่อพลอย  
8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ศรสีวสัดิ ์  
9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา  
10 โรงเรียนพระแท่นดงรงัวิทยาคาร ท่ามะกา  
11 โรงเรียนนวิิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา  
12 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่ามะกา  
13 โรงเรียนวสิุทธรังส ี ท่าม่วง  
14 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารงุ ท่าม่วง  
15 โรงเรียนพงัตรรุาษฎรร์ังสรรค ์ ท่าม่วง  
16 โรงเรียนหนองตากยาตัง้วริิยะราษฎร์บ ารุง ท่าม่วง  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ ท่าม่วง  
18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ทองผาภูม ิ  
19 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี ทองผาภูม ิ  
20 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สังขละบุร ี  
21 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน  
22 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม พนมทวน  
23 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารงุ เลาขวัญ  
24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ย  
25 โรงเรียนประชามงคล หนองปรือ  
26 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม หนองปรือ  
27 โรงเรียนหว้ยกระเจาพิทยาคม หว้ยกระเจา  
28 โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทิศ ท่ามะกา  
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ภาคผนวก ฉ   

 แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    

ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน จ านวน 71 ข้อ ดังนั้น  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร            จ านวน 31 ข้อ 
 ตอนท่ี 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 35 ข้อ 
 3. ค าตอบท่ีได้จะไม่มีผลต่อท่านแต่ประการใด แต่ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อใช้
พัฒนาการบริหารการศึกษา จึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขั้นตอนตามความ
เป็นจริง 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
         
 
 

                                                                นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก 
                                                               นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

                                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง      หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

ชาย                                      หญิง 
 

 

2 อายุ 
น้อยกว่า 25 ปี                          25 – 35 ปี 
36 – 45 ปี                              46 ปี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 

3 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี               ปริญญาตร ี
ปริญญาโท                              ปริญญาเอก 

 

 
 
 
 

4 ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา             

           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูผู้ปฏิบัติการสอน                

 

 
 
 
 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
น้อยกว่า 1 ปี                           1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี                               มากกว่า 10 ปี 
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ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ค าช้ีแจง ในการตอบค าถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาข้อค าถาม เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีบรรยายไว้ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับปฏิบัติเพียงช่องเดียว ถ้าท่านตอบ 
 

ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) (X1) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ในการ

เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างกระบวนการ
ใหม่ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

     
 

2 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับการเปล่ียน 
แปลงท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเปล่ียน  
แปลงแนวคิดในการบริหาร หรือการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาคิดวิธีการใหม่ๆ   
เพื่อน ามาใช้พัฒนาการระบบบริหาร
โรงเรียน 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและสนับสนุน
ความคิดใหม่ๆ จากครู เพื่อน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
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ข้อ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การน าวิธีใหม่ๆ มาให้ครูใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  

     
 

6 ผู้บ ริ ห า รสถาน ศึกษาเป ล่ียนแปลง
เป้าหมายในการบริหารโรงเรียนใหม่     
เพื่อทดสอบความ สามารถของตนเอง 

     
 

สร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision) (X2) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการคัดสรรครู      

ให้เหมาะสมกับงาน สอดคล้องกับความ
ต้องการ เป้าหมาย และทิศทางของ
โรงเรียน 

     
 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม ระดม
ความคิดเห็น  เพื่ อก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ร่วมกันกับครู 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู มีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนร่วมกัน 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับครู มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

     
 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่ือสารด้วยความ
จริงใจ ให้ครูมีความหวัง สร้างความ
กระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 
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ข้อ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างแนวคิด
ใหม่ ท่ีประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิด
ความแตกต่างจากแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติ  
ท่ีเคยปฏิบัติเดิม 

     
 

เพิ่มศักยภาพในการปฏบิัติงานให้ผู้อืน่ (Enabling Others to Act) (X3) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู มีการ

ท างานร่วมกัน 
     

 

2 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความ 
สามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

     
 

3 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุนให้ครูทุกคน มีส่วนร่วมในการ
วางแผน และมีสิทธิ์ในการเลือกตัดสินใจ
อย่างอิสระ 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูลงมือ
ปฏิ บั ติ ง านตามความสามารถและ
ศักยภาพของแต่ละคน 

     
 

5 ผู้ บ ริ ห า ร สถ าน ศึ ก ษ า ติ ดต าม แ ล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้มอบหมาย
ให้ครูแต่ละคนด้วยตนเอง 

     
 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศของ
ความไว้วาง ใจ และให้ เกียร ติทุกคน 
เพื่อให้ เกิดความเช่ือมั่นว่า ครูทุกคน      
มีความความสามารถและศักยภาพ        
ในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างและ
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ค รู มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ              
รักโรงเรียน และปรารถนาให้โรงเรียน
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

     
 

ต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) (X4) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ผู้เริ่ มลงมือ

ปฏิบั ติ  และท า เป็น ตัวอย่างให้ครู ไ ด้
ปฏิบัติตาม 

     
 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาท าตัวเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน 
จนเป็น ท่ียอมรับและศรัทธาจากครู        
ในโรงเรียน 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น ต้ังใจ
ปฏิบั ติงานในแต่ละวันให้บรร ลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างมาตรฐาน    
การปฏิบัติงานของตนเอง และก าหนด
แบบอย่ า งส าหรั บครู เพื่ อ ใ ช้ ในการ   
ปฏิบัติตาม 

     
 

5 โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ก า ห น ดม าต ร ฐ า น           
การปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

     
 

6 ผู้บริ ห ารสถาน ศึกษามี ก ารก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือครู 
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ท่ีชัดเจน 
โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ข้อ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีความน่าเช่ือถือ
และรักษาค าพูดของตนเองเสมอ 

     
 

สร้างขวัญก าลังใจ (Encouraging the Heart) (X5) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ผู้มีบทบาท         

ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู 

     
 

2 ผู้ บ ริ ห า ร สถ าน ศึ ก ษ ามี ก า ร จั ดพิ ธี 
ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้กับ
ครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในโรงเรียน 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกท่ีโดดเด่น 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการยกย่อง ชมเชย 
หรือจัดงานสังสรรค์ให้กับความส าเร็จ
ของครูภายในโรงเรียน 

     
 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ครูรู้ สึกว่าทุก
คนเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จจากการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
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ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค าช้ีแจง ข้อค าถามในหัวข้อต่อไปนี้เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในสถานศึกษาของท่าน โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านพิจารณา โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบ ดังนี้
ถ้าท่านตอบ 

ระดับ 1   หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ระดับ 2   หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 3   หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 4   หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก 

ระดับ 5   หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา (Y1) 
1 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ

สนับสนุนให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

     
 

2 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุน ให้มีการจัด อบรม และศึกษา 
ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสารเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจและ
โอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
path) ท่ีเหมาะสม ให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
ส นั บ ส นุ น  ใ ห้ ค รู มี น า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย        
มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

     
 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่ น ๆ  ในการพัฒนาก า ลั ง คน  ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     
 

6 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุนให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบ
เปิดเผยรหัส (Open Source) รวมท้ัง 
การใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

     
 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาผลักดันการบริหาร
จัดการเรื่องลิขสิทธิ์ ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ให้เป็นของ
โรงเรียน 

     
 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Y2) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ

สนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือการ
เรียนรู้ ใน ทุกระ ดับและทุกประ เภท
การศึกษา ท่ีสามารถใช้กับเครื่องมือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนั บ สนุ น และ จัด ให้ มี ก า ร ผ ลิต ส่ื อ         
การเรียนรู้ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่าง
คนพิการและบุคคลท่ัวไป (Universal 
Design) 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้มีหรือ    
ใ ช้มาตรฐาน ท่ีจ า เป็น ต่อการพัฒนา        
ส่ือการเรียนรู้ 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการ
รับรองมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ รวมท้ัง     
มีการทบทวน และเผยแพร่ให้เหมาะสม
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   

     
 

5 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรท่ีดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้สูงอายุ ในการจัดท าหลักสูตรและอบรม
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

     
 

6 ผู้บริหาสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษาพัฒนาระบ บ    
บริ หาร จัดการการ เรียนรู้ ( Learning 
Management System: LMS) เช่น 
การน าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT 
ใน ด้ านห้ อ ง เ รี ยนแห่ ง คุณภาพ  ม า
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน 

     
 

8 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษาพัฒนาระบ บ   
จั ด ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Management : KM) ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนถึง  การถ่ายทอด เผยแพร่
ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม        
สู่ประชาชน 

     
 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      
ให้มีความทันสมัยทันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 

     
 

10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ 
ระบบการเผยแพร่ ส่ือการเรียนรู้และ
ผลงานการวิจัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย์กลาง
ก า ร บู ร ณาก า ร ส่ื อก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
สถานศึกษา 
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Y3) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบูรณาการ    

การใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมท้ังการใช้ เทคโนโลยีไร้สายท่ีทันสมัย 
เช่น เทคโนโลยี 3G เป็นต้น 

     
 

2 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุน ให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย ในการเข้าถึง ส่ือการเรียนรู้      
และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     
 

3 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนั บ สนุ น  ใ ห้ มี ก า ร น า ร่ อ ง พั ฒ น า
ห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ 
อินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น 
รวมท้ังการปรับปรุ งห้องปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

     
 

4 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุน  ให้มีการพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ของโรงเรียน เพื่อการศึกษาในระบบ     
ไซเบอร์โฮม  

     
 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรคล่ืนความถี่
และพัฒนาโครงข่ายวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ ให้นักเรียนสามารถรับ
บริการการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง            
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการ
รั ก ษาคว ามมั่ น ค งป ลอดภั ย ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่าง เคร่งครัด 

     
 

พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ (Y4) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาโปรแกรมหรือ 
ซอฟต์แวร์ภายในโรงเรียน 

     
 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้  มีระบบงานท่ีใช้ในการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับการบริหารจัดการ 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ
สนั บสนุ น ให้ ให้ ค รู แ ละนั ก เ รี ยนน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
มาใช้เพื่อการศึกษา 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มาก าหนด
นโยบายและวางแผนตัดสินใจด าเนินงาน 
เพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

     
 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีคลังข้อมูล
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการบริการ ด้านการศึกษา
ของโรงเรียน 
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Y5) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน

ก า ร มี บ ท บ า ท ข อ ง ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

     
 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
และจัดให้มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดทิศทาง    
การวิ จัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

     
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง เครือข่าย
นักวิจัย และสนับสนุนการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน 
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

     
 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกลไกการวิจัย
และถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม ระหว่ างภาคเอกชน  
สถานประกอบการ และสถานศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศ 

     
 

6 ผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษ า ส่ ง เ สริ ม และ
สนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระหว่าง
สถานศึกษาท้ังใน และต่างประเทศ 

     
 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าในการท าวิจัย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก 
สถานที่เกิด จังหวัดพิษณุโลก 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
อ าเภอธัญบุรี  
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 38/1 หมู ่2 ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง   
จังหวัดพิษณุโลก   
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