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ชื่อเร่ือง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสง่ผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษากับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 4) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การมีวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การบริการที่ดี การสื่อสารจูงใจ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ การท างานเป็นทีม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาตนเอง  

2) การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทรัพยากร
การเรียนรู้ 

3) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
ตนเอง และการท างานเป็นทีม ส่วนการบริการที่ดี การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
Z’y = .185X1 - .251X3 - .269X4 + .319X5 + .882X8  

 
 

ค าส าคัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการศึกษา 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to investigate: 1) the level of the school administrators’ 
competencies, 2) the level of the operation standard of the performance of information and communication 
technology for education in schools 3) the relationships between the school administrators’ competencies 
and the operation standard of the performance of information and communication technology for 
education in schools 4) the prediction coefficients of the school administrators competencies effecting 
the operation standard of the performance of information and communication technology for education 
in schools under the Secondary Education Service Area Office 6 Chachoengsao. The samples were 285 
teachers of the Secondary Education Service Area office 6 Chachoengsao. The research instrument used 
for data collection was a set of 5-item rating scale questionnaires. The statistics for data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation and the multiple regression 
analysis. 

The findings revealed as follows: 
1) The school administrators’ competencies of the Secondary Education Service Area 

Office 6 Chachoengsao as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low 
there were vision, personnel development, transformational leadership, analysis and synthesis, service 
mind, communication and reinforcement, result based management, team building and self development, 
respectively.      

2) The operation standard of the performance of information and communication 
technology for education in schools under the Secondary Education Service Area Office 6 Chachoengsao 
as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low: there were learning process, 
teaching and learning, administration in school, coordination among government, basic structure and 
learning resources, respectively.  

3) The school administrators’ competencies and the operation standard of the performance 
of information and communication technology for education in schools under the Secondary Education 
Service Area Office 6 Chachoengsao was significantly positive correlation at a high level of .05, ranking by 
the mean scores from high to low: there were vision, analysis and synthesis, transformational leadership, 
self development, communication and reinforcement, result based management, service mind, personnel 
development, self development, and team building. 

4) The school administrators’ competencies affected to The operation standard of the 
performance of information and communication technology for education in schools under the Secondary 
Education Service Area Office 6 Chachoengsao was at a level of .05 which can be accounted for vision, 
analysis and synthesis, result based management, and team building. service mind, communication and 
reinforcement, personnel development and transformational leadership, were statistically insignificant.  
The standard equation was as follow :    

Z’y = .185X1 - .251X3 - .269X4 + .319X5 + .882X8  
Keywords: The school administrators’ competencies, information and communication technology for 

education  
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆทุกขั้นตอน รวมทั้งให้ก าลังใจ
แก่ผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกท่าน ที่ ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละ
เวลาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยมีความสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ซึ่งให้ความร่วมมือในการทดลองใช้แบบสอบถามในการวิจัย พร้อมทั้งผู้บริหารและครู ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัย 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัย
ประสบความส าเร็จและภาคภูมิใจในวันนี้  
 
 

  นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล 
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บทท่ี 1 
บทน า  

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 

สังคมยุคใหม่เป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างสังคม อันเนื่องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือยกระดับผลิตผลของ
แรงงานและธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างและ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา หรือสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มาจากประชากรกลุ่มสูงอายุหรือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนวิทยาการทางการแพทย์เพ่ือชีวิตที่ยืนยาว 
(longevity medicine) เป็นต้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554, หน้า 3) 
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังทีก่ าหนดไว้ในทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) 
และเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การใช้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ สร้าง
ความสัมพันธ์ ท าให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย น าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแต่ละพ้ืนที่หรือจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 8, 133)  

จากทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ขึ้น โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ด้าน คือ 1) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT (information and communication technology) ที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (broadband) หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง 
และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 2) พัฒนาทุนมนุษย์
ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
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รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
น ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรีและประชาคมอาเซียน  
4) ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 5) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร 
ภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 
6) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอภาค
ของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข 
7) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554, หน้า 12) เพ่ือรองรับกรอบนโยบายดังกล่าว 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาทุนมนุษย์
ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบริการ ICT (participatory people) 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง  (sufficient) และ
คุ้มค่า (optimal infrastructure) 3) ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค (smart government) 4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส 
มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(vibrant business) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2557, ออนไลน์)   

นอกจากนโยบายระดับชาติแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้น คือ นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญคือจัดให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน ได้แก ่1) ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 5) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และ 6) ด้านความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาและเพ่ือเป็นการป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต  โดยให้ผู้เรียน ผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หน้า 1-4) 

การบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีบทบทในการบริหารนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวให้บรรลุผลส าเร็จตามกระทรวงก าหนดและ
การจัดการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรจึงจะเกิด
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ประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุด  เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่น
ที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้จงได้ ทุ่มเทพลังกายและความคิดอย่างเต็มก าลัง มีความเป็นผู้น าทางวิชาการสูง 
มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ รอบรู้เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความสามารถ
ในการจัดการองค์กร บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างพอเพียง มอบหมายงานให้บุคลากรได้เหมาะกับ
ศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใช้หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ในปัจจุบันสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คือ การท าให้ครูทุกคน
ในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ แม้งานสอนจะเป็นงานหลัก แต่งานในหน้าที่พิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นหน้าที่ที่ครูปฏิเสธไม่ได้  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน มีการท างานและเก็บงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศที่มี
ความหมายและสามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายทันการ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554, 
หน้า 6) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการขับเคลื่อนให้มีการน า ICT มาใช้ในการศึกษา
ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ICT 
ด้านการศึกษาในสถานศึกษานั้น มีความจ าเป็นสูงมากที่หน่วยงานในส่วนกลางระดับองค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ จะมองข้ามการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาไปไม่ได้ และควรเสริมสร้างศักยภาพ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการน า ICT ด้านการศึกษา
ไปใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการแลกเปลี่ยน
และใช้ทรัพยากรด้าน ICT เพ่ือการศึกษาร่วมกันภายในท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, ออนไลน์)   

นอกจากนี้ความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษายัง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน ดังจะเห็นได้ว่าสุระชาติ ชุมพร (2550, 
หน้า 67) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 9 พบว่าสถานศึกษาที่ผู้บริหารมีประสบการณ์การบริหารโรงเรียน 
10 ปีขึ้นไป มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าสถานศึกษาที่ผู้บริหารมีประสบการณ์
การบริหารโรงเรียนน้อยกว่า 5 ปี รวมถึงปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าสถานศึกษาที่ผู้บริหาร
มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนมากกว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าสถานศึกษา
ที่ผู้บริหารมีประสบการณ์การบริหารน้อยกว่า นอกจากนี้การส ารวจด้านครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่าจ านวนครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้าน ICT เพ่ือการศึกษามีค่อนข้างน้อย 
ในด้านฝึกอบรมครูด้าน ICT นั้นก็ยังด าเนินการไม่ทั่วถึง (กระทรวงศึกษาธิการ ออนไลน์, 2557) และ
จากผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 3-13) พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย และผู้บริหารระดับสูงขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้ ICT 
รวมทั้งผู้บริหารบางส่วนอาจไม่เห็นความส าคัญของการใช้ ICT จึงไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
และสุรศักดิ์ เวียนรอบ (2557, หน้า 207) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

4 
 
มัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า เมื่อสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ พบว่ายังมีปัญหา
ที่ท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุน
จากหลายภาคส่วนก็ตาม แต่สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีประสบปัญหาในหลายๆ ด้านทั้งในด้านการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน ระบบการบริหาร การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษายังไม่ทราบว่าตนเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอะไรบ้าง เพ่ือจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ดังนั้นการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้บริหารเอง ว่ามีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติหรือสมรรถนะของผู้บริหาร
จึงมีความส าคัญยิ่ง สอดคล้องกับวุฒิภัทร พงษ์เพชร (2554, หน้า 171) ได้ศึกษาสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่าตัวแปรสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
พยากรณ์การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้โดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

จะเห็นว่าความรู้ความสามารถและทักษะเพียงพอและเหมาะสมกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ทุกองค์การมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ข, หน้า 3) การปฏิบัติงานใดๆ หากคาดหวังจะให้ผลการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้วจะต้องมีความช านาญเป็นอย่างดี  มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในสิ่งที่ตนปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้น คือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง การบูรณาการ
ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  และคุณลักษณะส่วนบุคคลจนท าให้ผลงานนั้ นมีคุณค่าสูงสุดหรือ
มีประสิทธิผล (ดนัย เทียนพุฒ, 2550, หน้า 20) ผู้บริหารที่มีความช านาญในสิ่งที่ตนปฏิบัติมีความสามารถ
ในการบริหารงานจ าเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้น าการบริหารงานจึงจะประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ความส าเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพิจารณาได้จากประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนนั้น องค์ประกอบของความส าเร็จในการบริหารของผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะการบริหาร
ซึ่งเกิดจากการน าความรู้ความช านาญมาด าเนินการจนเกิดประสิทธิผล (Robert L. Katz, 1995, 
pp. 33-42) อีกทั้งระบบสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถด าเนินภารกิจ
การบริหารงาน การก าหนดนโยบาย การวางแผนหรือการตัดสินใจด าเนินการ การพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน การจัดรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 
2551, หน้า 21) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีหลายประการ เช่น วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศและการสื่อสารและ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บรรจบ บุญจันทร์, 2554ข, หน้า 63-74)  
สอดคล้องกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก, หน้า 1) กล่าวว่า เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อาศัยอ านาจ
ตามความให้มาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงก าหนด
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางด าเนินการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
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ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานคุรุสภาได้ก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพ
ควบคุมและได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมาตรฐานความรู้ไว้ 10 ด้าน ด้วยกัน 
โดย 1 ใน 10 เป็นด้านของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1) ความสามารถใช้และ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2) ความสามารถ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 3) ความสามารถส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการ คุรุสภา, ออนไลน์, 2556) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความรับผิดชอบสถานศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 29 แห่ง และจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 25 แห่ง สถานศึกษามีการจัดการเรียน
การสอนโดยสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลยุทธ์ที่ 1 ระบุว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี ”ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ทั้งในระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 
2559, หน้า 40) 

จากความส าคัญของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดบ้างที่ส่งผลกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้เพ่ือผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาและของประเทศต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้  
1.2.1 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับใด 
1.2.2 การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับใด 
1.2.3 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการด าเนินการตามมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไร 
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1.2.4 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ

ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.3.4 เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้  
1.4.1 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการด าเนินการตาม

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.4.2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้านส่งผลกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา  
การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 

1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-3) ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 
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3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 
7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ 9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

2) การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา     
ศึกษาจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2550ก, หน้า 2-3) ประกอบด้วย 6 ประการ คือ 1) การบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การเรียนการสอน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากร
การเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

1.5.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,069  คน ใน 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัย อ าเภอท่าตะเกียบ 
อ าเภอราชสาส์น อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอคลองเขื่อน 

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 285 คน ที่ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) โดยก าหนดตามสัดส่วน
ของประชากรใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละสถานศึกษา จากนั้นท าการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) 

1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 ด้าน คือ 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
(2) การการบริการที่ด ี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การท างานเป็นทีม 
(5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์  
(6) การสื่อสารและการจูงใจ  
(7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล  
(8) การมีวิสัยทัศน์  
(9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

2) ตัวแปรตาม คือ การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 6 ประการ คือ  

(1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(2) โครงสร้างพื้นฐาน 
(3) การเรียนการสอน 
(4) กระบวนการเรียนรู้ 
(5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 
(6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ในการวิจัยครั้งนี้ กรอบแนวคิดของการวิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน าหลักการ
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-3) จ านวน 9 ด้าน คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี  
3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 
7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ 9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

ส่วนการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2550ก, หน้า 2-3) ประกอบด้วย 6 ประการ คือ 1) การบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การเรียนการสอน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากร
การเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 

      ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

1. การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2. โครงสร้างพื้นฐาน 
3. การเรียนการสอน 
4. กระบวนการเรียนรู้ 
5. ทรัพยากรการเรียนรู้ 
6. ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ 

 
 
 
 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. การบริการที่ดี 
 
 3. การพัฒนาตนเอง 
 
 4. การท างานเป็นทีม 

5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
4) การท างานเป็นทีม 
6. การสื่อสารและการจูงใจ 

7. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 

8. การมีวิสัยทัศน์ 

9. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้  
1.7.1 การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

หมายถึง การด าเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการเรียน
การสอน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา หมายถึง มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในแผนปฏิบัติการประจ าปี การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมและประสานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต และระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน มีซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ/หรือ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และมีระบบการบ ารุงรักษาและความมั่นคง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา  

3) การเรียนการสอน หมายถึง การจัดให้มีหลักสูตรและแผนจัดการเรียนการสอน
แต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้
ตามแผนฯ ที่ก าหนด มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย  
ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนเป็นแบบอย่าง และสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยค านึงถึงกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม มีการให้ค าปรึกษาทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
และผู้รับบริการ  

4) กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลาย ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ท ากิจกรรมต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการ สร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  

5) ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
ระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดรวบรวมสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จัดจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฯลฯ ตามศักยภาพของสถานศึกษา 
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6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน หมายถึง การวางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
ทางเทคโนโลยี ส าหรับใช้ในโรงเรียน จากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน การให้บริการความรู้กับชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ มีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาครัฐ และเอกชน 

1.7.2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้การขับเคลื่อนของ
องค์กรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายใน 9 ด้าน ดังนี้ 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีมีคุณภาพ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น านวัตกรรม ทางเลือกใหม่มาใช้และมีการพัฒนา
ผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2) การบริการที่ดี หมายถึง ใช้ความสามารถ ความรู้ในงาน ทักษะด้านเทคโนโลยีและ
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความอดทน ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนเพ่ือน ามาปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ  

3) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น 
ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ มีการรวบรวมและประมวลความรู้
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเอง
พัฒนางานและสามารถด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย 

4) การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม การปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย การเสริมแรงให้ก าลังใจ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงาน
ให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน 

5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ 
ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ จัดท าอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา พัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

6) การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร พูดเขียน
สื่อสารโต้ตอบ สื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ สามารถชักจูงโน้มน้าว
ให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม แสดงความหมายของความต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
กันและกัน มีการน าเสนอแนวคิด มีการให้ก าลังใจและให้เกียรติผู้อ่ืน มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล   

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
เพ่ิมพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ สอนงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนา
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ในรูปแบบต่างๆ อ านวยความสะดวกในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีของบุคลากร
ในสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายขององค์การอย่าง
ต่อเนื่อง  

8) การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนดทิศทาง แนวทางการปฏิบัติงาน 
มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์ 
พัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 
สามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน าสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการตามเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ
และอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล 

9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพล
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ตาม
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้ และปฏิบัติภารกิจอย่างสร้างสรรค์
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล จูงใจผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การหรือ
สังคม เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร พร้อมไปกับการส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

1.7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.7.4 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษา รวม 11 อ าเภอ มีจ านวนสถานศึกษา 29 แห่ง  

1.7.5 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน และต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.6 ครู หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา   
               
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้  
1.8.1 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสมรรถนะ

ผู้บริหารสถานศึกษาและน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1.8.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1.8.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทาง
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ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

1.8.4 ครูสามารถน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินการตามมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องตามลําดับต่อไปนี้ 

2.1 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2.1.1 บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2.1.2 ขอบข่ายการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2.1.3 สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2.1.4 การดําเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
2.3.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
2.4.2 ความหมายของสมรรถนะ 
2.4.3 ความสําคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ 
2.4.4 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
2.4.5 ประเภทของสมรรถนะ 
2.4.6 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

2.1.1 บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย

ในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติ
ให้มีมาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยกําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและ
จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ได้หลอมรวม
หน่วยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดโครงสร้างใหม่เป็นระบบ
กระทรวง และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึน  

ระดับพ้ืนที่ได้หลอมรวม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด 
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  
เข้าเป็นหน่วยงานเดี่ยวกัน และจัดตั้งเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 185 เขต มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่ ต่อมาได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานเขตมีอํานาจหน้าที่ 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 2559, หน้า 1-2) ดังต่อไปนี้  

1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2.1.2 ขอบข่ายการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้กําหนดทิศทางการบริหารงานของ

สํานักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้าที่ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 , 
2559, หน้า 40-41) ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (vision)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2) พันธกิจ (mission) 
(1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  
(2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทย และดํารงตน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน 

ยกระดับสู่ความเป็นสากลและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    
(4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

3) เป้าประสงค ์
(1) สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานได้ตามเป้าหมาย  

สู่ความเป็นสากลและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(2) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่สากล 
(3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส

ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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(4) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

(5) สถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

4) กลยุทธ์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย

อํานาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.1.3 สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํานวน 29 โรงเรียน และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน รวม 54 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 2559, หน้า 4) 

1) อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 8 แห่ง 
2) อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 แห่ง 
3) อําเภอบ้านโพธิ์ มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 แห่ง 
4) อําเภอบางปะกง มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 
5) อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 แห่ง 
6) อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 
7) อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 
8) อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 
9) อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แห่ง 
10) อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 
11) อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 แห่ง 
12) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 แห่ง 
13) อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 แห่ง 
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14) อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 แห่ง 
15) อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 แห่ง 
16) อําเภอบางบ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 แห่ง 
17) อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 

2.1.4 การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
1) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประสาท เนืองเฉลิม (2549, หน้า 61) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือใช้ในกระบวนการ จัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวเลข ข้อความหรือตัวอักษรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, หน้า 33) กล่าวว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่งแปลง จัดเก็บ 
ประมวลผลและค้นคืนสารสนเทศ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2555, หน้า 283) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง การสื่อสารทางเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยระบบการจัดการและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สามารถจัดเก็บ ประมวลผล แจกจ่ายข้อมูล
สารสนเทศผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ไปยังผู้ต้องการใช้ที่อยู่ห่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์, 2551) กล่าวถึงองค์ประกอบ
หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunications) 
ฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน (hardware and components) ซอฟต์แวร์และบริการ (software and services) 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือผู้บริโภค (consumer electronics) และเนื้อหาสาระและสื่อ (content and 
media) อย่างไรก็ตาม ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏออกมา
ในรูปของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจนับได้ว่าได้เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆ 

สุขุม เฉลยทรัพย์ (ออนไลน์, 2552) ได้สรุปความหมายของคําว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคําที่ใช้ทดแทนกันได้ซึ่ง หมายถึง เทคโนโลยีสองสาขาหลัก
ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกันเพื่อใช้
ในกระบวนการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ ค้นคืน จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูล ในรูปดิจิทัล
(digital data) ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความถูกต้อง ความแม่นยํา และความรวดเร็วให้ทันต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2557, หน้า 3) กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (information and communication technologies: ICT) เครื่องมือด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย
ที่ใช้เพ่ือส่งผ่านเก็บสร้างแลกเปลี่ยน/ใช้ข้อมูลร่วมกันได้แก่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์บล็อกและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีแบบถ่ายทอดสด (วิทยุโทรทัศน์และเว็บ) เทคโนโลยีแบบบันทึก 
(podcasting เครื่องเล่นภาพและเสียงและอุปกรณ์การจัดเก็บ) และโทรศัพท์ (แบบสายเคลื่อนที่ดาวเทียม
การประชุมผ่านวีดีโอเป็นต้น) 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร (ออนไลน์, 2556) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
หมายถึง การนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาช่วย
ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนํามาเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  
ที่เหมาะสม เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ และเสียง เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน 

โคลิน, แจน, จูลี่, และแซลลี่ (Colin, Jan, Julie, & Sally, 2002, p. 27) ได้ให้ความหมาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง การรวมตัวกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่อสารเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการเพ่ิม
การเชื่อมโยงของเครือข่าย และเพ่ิมศักยภาพการติดต่อสื่อสาร มีตัวอย่างท่ีส าคัญคือ อินเทอร์เน็ต 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย กระบวนการจัดหา จัดเก็บ การสร้าง ประมวลผล 
รับส่งข้อมูล เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อผสม เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงสารสนเทศ ความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ตามความต้องการ
ได้ทันต่อการนําไปใช้ประโยชน์   

2) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 3, 4, และ15) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ตอนหนึ่งว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและ
กําหนดสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียนว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเลือกและ
ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงกําหนดไว้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วศิณี สืบสุทธา (2554, หน้า 18) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
หมายถึง กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีการนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและด้านการสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยใช้วัสดุครุภัณฑ์บันทึกในรูปแบบที่เป็นระบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้รวบรวม
จัดเก็บค้นหาให้เป็นระบบค้นคว้าได้อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสังคมแห่งการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวพันไปถึงระบบสื ่อสารที ่มีการทําให้ข้อมูลเชื ่อมต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วในโรงเรียน
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องได้อย่างทั่วถึง 

อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง (2551, หน้า 28) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา คือการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม มาใช้ในการสร้าง ผลิต เผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา 

วิไลพร ใหม่อินต๊ะ (2556, หน้า 12) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร
ข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสาย (wire) และไร้สาย (wireless) ที่ใช้เพ่ือการศึกษา ได้แก่ 
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การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ การเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน การจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน การจัดทําสื่อการเรียนการสอนและ
สาระความรู้ (content) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา คือ การนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้
ในด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกและเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา 

3) ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 1) ได้กล่าวว่าปัจจุบันกระแสการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากนานาประเทศต่างมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้แต่การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมดังกล่าว
ได้ต้องมีการนําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อให้นํา ไปสู่การผลิตการเข้าถึง
การแพร่กระจายความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงสนับสนุน
ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาขึ้นและกําหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดํา เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานนี้ เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาและเพ่ือเป็นการป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้เรียน
ผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสม 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553, หน้า 11-12) ได้กล่าวว่าทิศทางของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหัสวรรษใหม่แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านพลังงาน 2) ด้านสุขภาพและ
อาหาร และ 3) ด้านการติดต่อสื่อสารและจากการสํารวจของสถาบันวิจัยระดับโลกพบว่าเทคโนโลยีสาขา
ใหม่ที่ เกิดขึ้นสามารถจัดกลุ่มได้  4 กลุ่มหลัก คือ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ (3) นาโนเทคโนโลยี และ (4) เทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีอ่ืนโดยทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีในภาพรวมจะเป็นไปใน 3 ลักษณะ คือ 1) เทคโนโลยีสาขาต่างๆ จะเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ในลักษณะของสหสาขาวิทยาการ 2) เทคโนโลยีในแต่ละสาขาจะแตกแขนงในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ และ 3) เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และการเรียนรู้ของมนุษย์มากขึ้น 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได้กล่าวถึง
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไว้ในมาตราต่าง  ๆดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2553, หน้า 18-19) 

มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนําและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จําเป็น
ต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอ่ืนเพ่ือใช้ประโยชน์
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สําหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจําเป็น 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน
ตาราหนังสือทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืนโดยเร่งรัดพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู ้ผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิด
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐค่าสัมปทานและผลกาไรที่ได้จากการดํา เนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กร
ประชาชนรวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาคน
และสังคม 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิตการวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทําหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผน
ส่งเสริมและประสานการวิจัยการพัฒนาและการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ธนัชพัธ นภาคินทร์ (2557, หน้า 17) ได้สรุปว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการดํารงชีวิตการศึกษาสังคมเศรษฐกิจและอ่ืนๆ รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมการทํางานผลผลิตเพ่ิมขึ้นทําให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไปสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นเพื่ อส่งเสริมการพัฒนาและ
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญและสามารถนํามาเป็น
เครื่องมือในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ ทําให้ระบบการเรียนรู้ มีความสมบูรณ์
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มากข้ึนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาและสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

4) การดําเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  (2550ก, หน้า 2-3) 
เพราะเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
6 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพื้นฐาน 3) การเรียนการสอน 
4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

(1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาหมายถึงสถานศึกษามีแผนการดําเนินงาน

ด้านแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาระยะกลาง แผนปฏิบัติประจําปี 
รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาการส่งเสริม
และประสานเครือข่ายจากชุมชน และมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาโดยตรง (นภัสนันท์ เบิกสีใส, 2557, หน้า 20) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
โดยกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2) 

ก. มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะกลาง (3-5 ปี) 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี  

ข. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนการสอน  

ค. มีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

ง. มีระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง  
จ. มีระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉ. มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 
จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา หมายถึง 

มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแผนปฏิบัติการประจําปีการสนับสนุน
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนการส่งเสริมและประสาน
เครือข่ายจากชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระบบกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่องระบบงาน
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและมีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 
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(2) โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานหมายถึงสถานศึกษามีการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนและจัดให้มีระบบการบํารุงรักษาและ
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออยู่เสมอ (นภัสนันท์ เบิกสีใส, 2557, หน้า 20) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
โดยกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หน้า 2) 

ก. มีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบเครือข่ายภายในพ้ืนที่ในสถานศึกษา 
ข. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
ค. มีซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
ง. มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลายเช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ/หรือ

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
จ. มีระบบการบํารุงรักษาและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า โครงสร้างพ้ืนฐานหมายถึง มีระบบเครือข่าย

อินทราเน็ตและระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนมีซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ/หรือห้องเรียนคอมพิวเตอร์และมีระบบการบํารุงรักษาและความมั่นคงของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

(3) การเรียนการสอน 
การเรียนการสอนหมายถึงสถานศึกษามีการดําเนินงานที่สนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอนแต่ละสาระการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ
ในการสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการศึกษาอย่างถูกต้องแก่ผู้เรียน (นภัสนันท์ เบิกสีใส, 
2557, หน้า 20) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
โดยกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หน้า 3) 

ก. มีหลักสูตรและแผนจัดการเรียนการสอนแต่ละสาระการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่กําหนด 

ข. มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 
ค. ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ

ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. ผู้สอนเป็นแบบอย่างและสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยคํานึงถึงกฎหมายคุณธรรมและจริยธรรม 
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จ. มีระบบแนะแนวและให้คําปรึกษาทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชน
ผู้รับบริการ 

จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การเรียนการสอน หมายถึง การจัดให้มีหลักสูตร
และแผนจัดการเรียนการสอนแต่ละสาระการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่กําหนดมีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนเป็นแบบอย่างและ
สอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยคํานึงถึงกฎหมายคุณธรรมและจริยธรรม
มีการให้คําปรึกษาทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ 

(4) กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้หมายถึงสถานศึกษามีการดําเนินงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลาย
เพ่ือได้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในการเรียนรู้สามารถ
สร้างสรรค์และนําเสนอผลงานที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามาตรฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
(นภัสนันท์ เบิกสีใส, 2557, หน้า 20) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
โดยกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หน้า 3) 

ก. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ทํากิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามความสนใจของผู้เรียน 

ข. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้
สามารถสร้างสรรค์และนําเสนอผลงานที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ 

ค. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และได้ทํากิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความสนใจของ
ผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และ
นําเสนอผลงานผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

(5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ทรัพยากรการเรียนรู้หมายถึงสถานศึกษามีการดําเนินงานในการจัดทําเว็บไซต์

ในการเรียนการสอนมีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการจัดรวบรวม
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นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างเป็นระบบ
(นภัสนันท์ เบิกสีใส, 2557, หน้า 21) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
โดยกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หน้า 3) 

ก. มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
ข. มีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค. มีการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างเป็นระบบจัดเป็นคลังแหล่งเรียนรู้ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตามศักยภาพของสถานศึกษา 

จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า ทรัพยากรการเรียนรู้หมายถึง มีเว็บไซต์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯลฯตามศักยภาพของสถานศึกษา 

(6) ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน 
ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชนหมายถึงสถานศึกษามีการดําเนินงาน

ให้องค์กรภาครัฐเอกชนและชุมชนประสานความร่วมมือไปสนับสุนนสถานศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งให้มีการบริการความรู้กับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน (นภัสนันท์ เบิกสีใส, 2557, หน้า 21) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
โดยกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หน้า 3) 

ก. มีองค์กรภาครัฐเอกชนและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถานศึกษา 
ข. มีการให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นเครื่องมือ 
ค. มีการประสานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน

ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน 

หมายถึง การวางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี สําหรับใช้ในโรงเรียน จากองค์กรภาครัฐเอกชน
และชุมชนการให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือการ
ประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นรวมถึงองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
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2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
1) ความหมายของการบริหาร 

นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารดังนี้ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, หน้า 29) กล่าวว่า คําว่า บริหาร (administration) 

มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) 
การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือ ผู้รับใช้ 
หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําว่า administer หมายถึง การติดตามดูแล
สิ่งต่างๆ   

สันติ บุญภิรมย์ (2552, หน้า 42) การบริหาร หมายถึง การดําเนินการร่วมกัน
ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ โดยใช้ปัจจัยต่างๆ
เข้ามามีส่วนสนับสนุนในการดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ได้กําหนดไว้ 

บรรจบ บุญจันทร์ (2554ก, หน้า 1) การบริหาร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า management 
and administration การจะเลือกใช้คําใดนั้นขึ้นอยู่กับความนิยมของคนในสังคมและวัตถุประสงค์
ขององค์การนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าเป็นองค์การของรัฐ คนส่วนใหญ่มักใช้คําว่า administration ในขณะที่
เป็นองค์การเอกชน คนทั่วไปมักใช้คําว่า management 

กูด (Good, 1959, p. 13) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง เทคนิคและ
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานในองค์การทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

สโตนเนอร์ (Stoner, 1978, p. 8) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ของการวางแผน การจัดการ การแนะนําและควบคุม โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งมวลในองค์การมุ่งใช้เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   

สรุป การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานตามภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดําเนินการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้
ทรัพยากรมนุษย์และอ่ืนๆ ที่มีอยู่โดยผ่านทางกระบวนการวางแผน การจัดการ การจูงใจ และการควบคุม 
จนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การ 

2.3.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารการศึกษาดังนี้ 
ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 60) กล่าวว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลแบ่ง

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มงานบริหารบุคลากรซึ่งข้อมูลสารสนเทศมีความสําคัญ
ในการตัดสินใจดําเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาและการกําหนดนโยบาย
ซึ่งต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยจึงจะช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บังอร จันกรม (2552, หน้า 26) ได้สรุปความหมายของคําว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง
กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อ
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เป็นการพัฒนากระบวนการทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ประกอบด้วย
การบริหาร 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไปทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและผลผลิตของโรงเรียนคือนักเรียน
ที่สําเร็จออกไปให้เป็นที่ยอมรับจากภายนอกและภายในอย่างแท้จริง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 5) กล่าวว่าระบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง
กิจกรรมทั้งมวลที่จ าเป็นต่อการธ ารงรักษาและด าเนินการภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์
ของสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักที่จะต้องกําหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ไว้อย่างเป็นระบบเพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ขององค์การ
นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือจะให้งานนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลปะเนื่องจากการด าเนินงานต่างๆ
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียวแต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้
งานนั้นประสบความส าเร็จผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญาความสามารถ
ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธีและ
กระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

สมคดิ มาวงศ์ (2554, หน้า 11) ได้สรุปว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ
ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกด้านที่เกิดจากบุคลากรหลายๆ คนร่วมมือกัน
บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยวิธีการจัดการองค์การ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553 , หน้า 14) จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ใน มาตรา 39 ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหาร
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป 

สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทํางาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที่ดําเนินการ 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการการบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ในดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกด้านเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) เกิดขึ้นในช่วงต้น

ของศตวรรษที่ 1970 โดยนักวิชาการชื่อเดวิด แมคเคลแลนด์ (David McClelland) ซึ่งได้ทําการศึกษา
วิจัยว่าทําไมบุคลากรที่ทํางานในตําแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน แมคเคลแลนด์จึงทําการศึกษา
วิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้แล้วจึงศึกษา
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ว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการทํางานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาทําให้สรุปได้ว่าบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสมรรถนะ (competency) (จิรประภา อัครบวร, 2549, หน้า 58) 

แมคเคลล์แลนด์ ผู้เสนอแนวคิดเรื่องสมรรถนะเป็นคนแรก ได้อธิบายเรื่องสมรรถนะโดยใช้
โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (iceberg model) ดังภาพประกอบ 2 ซึ่งอธิบายได้ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ําแข็ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่าย คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ํา 
ได้แก่ ความรู้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
อบรม และการฝึกฝนปฏิบัติ ส่วนที่มองเห็นได้ยาก คือส่วนใหญ่สุดที่อยู่ใต้ผิวน้ําได้แก่ แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย
ภาพลักษณ์ของตนเอง และบทบาทที่แสดงออกในสังคม เป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน
ตัวบุคคล ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอย่างมาก (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หน้า 58) 

ส่วนที่อยู่เหนือน้ํา สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
1) ทักษะ (skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และสามารถทําได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการอ่าน

ทักษะการฟัง ทักษะในการขับรถ เป็นต้น 
2) ความรู้ (knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะ

ด้านเช่น มีความรู้ ด้านบัญชี มีความรู้ด้านการตลาด การเมือง เป็นต้นส่วนที่อยู่ใต้น้ํา สังเกตเห็นได้ยาก 
3) บทบาททางสังคม (social role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอ่ืนในสังคม

เห็นว่าตัวเขามีบทบาท 
4) ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (self image) หมายถึง ภาพพจน์ที่บุคคลมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 

เช่น เป็นผู้นํา เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น 
5) อุปนิสัย (traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวร เช่น 

เป็นนักกีฬาที่ดี เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 
6) แรงกระตุ้น (motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล 

ที่จะส่งผลกระทบต่อการกระทํา เช่น เป็นคนที่มีความต้องการผลสําเร็จ การกระทําสิ่งต่างๆ จึงออกมา
ในลักษณะของการมุ่งไปสู่ความสําเร็จตลอดเวลา 

2.3.2 ความหมายของสมรรถนะ 
มีผู้ได้ให้ความหมายสมรรถนะไว้ ดังนี้  
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 3) สมรรถนะในระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้  
ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร 

ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549, หน้า 12-19) กล่าวว่าสมรรถนะ (competency) หมายถึง 
ทักษะความรู้และความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากรที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะสามารถทํางานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น 

อนันต์ชัย คงจันทร์ (2550, หน้า 42) กล่าวว่าสมรรถนะ (competency) หมายถึง กลุ่มของความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกันและมีผลต่อการทําให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศในแต่ละหน้าที่
รับผิดชอบในองค์การ 
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วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2550, หน้า 3) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงกลุ่มของคุณลักษณะใดๆ
ที่อยู่ภายในบุคคลอันมีผลต่อการแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จดีขึ้น
ได้ดังมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือมีประสิทธิภาพ 

ดนัย เทียนพุฒ (2550, หน้า 20) กล่าวว่าสมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการความรู้ทักษะทัศนคติ
และคุณลักษณะส่วนบุคคลจนทําให้ผลงานนั้นมีคุณค่าสูงสุดหรือมีประสิทธิผล 

จีระ งอกศิลป์ (2550ก, หน้า1-3) กล่าวว่าศาสตราจารย์เดวิด แมคเคลแลน (David McClelland) 
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
กับบทความที่มีชื่อเสียงของเขาที่ตีพิมพ์ในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกัน เรื่อง testing for competence 
rather than for intelligence ในปี 1973 แนวทางการวิจัยของ David McClelland ใช้การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ที่ประสบความสําเร็จในงานและกลุ่มของผู้ที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่า 
(กลุ่มปานกลาง) เพ่ือดูว่าสองกลุ่มนี้แตกต่างกันในเรื่องใด (หรือที่เขาเรียกว่าสมรรถนะใด) วิธีการเก็บข้อมูล
ของเขาเน้นที่ความคิดและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันกับผลลัพธ์ของงานที่ประสบความสําเร็จ 

สุจิตรา ธนานันท์ (2552, หน้า 110) กล่าวว่าโดยทั่วไปขีดความสามารถ (competency) 
จะหมายถึง ศักยภาพ หรือสมรรถนะ ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคลในแต่ละพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไปหรืออาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถ (competency) หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก
ของคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
(personal attributes) ในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

ประจักษ์ ทรัพย์อุดม (2550, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของคําว่า สมรรถนะ ไว้ว่าคือความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic of attributes) 
ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จําเป็นและมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตนได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทาง คือ 1) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิด 
2) เกิดจากประสบการณ์การทํางาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา 

แพรี่ (Parry, 1997, p. 7) สมรรถนะ (competency) หมายถึง องค์ประกอบ (cluster) ของความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitudes) ของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์
ของการทํางานของบุคคลนั้นๆ เป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงานและสามารถ
วัดค่าเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม 

สเป็นเซอร์ (Spencer, 1993, p. 11) ได้ให้ความหมายคําว่า สมรรถนะ คือ คุณสมบัติส่วนบุคคล
ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่นทักษะความรู้ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาส่วนคุณลักษณะที่เป็นนามธรรมที่ซ่อนเร้น
ยังมีอีกมากซึ่งพัฒนาไต้ค่อนข้างยาก เช่น อัตมโนทัศน์เจตคติค่านิยมแรงจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญ
เกี่ยวกับประสิทธิผลของภาวะผู้นํา ปัจจัยด้านต่างๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของงานโดยเฉพาะ
แรงจูงใจของบุคคลทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจ ใฝ่สัมพันธ์และแรงจูงใจใฝ่อํานาจที่จะเป็นพลังผลักดัน
ให้เกิดการปรับแต่งของบุคคลให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะชี้นําการปฏิบัติได้ 

แมคแคลแลนด์ (McClelland, 1973, p. 125) ได้เสนอแนวคิดเรื่องสมรรถนะ(competency) 
ซึ่งเป็นการมองคนในภาพรวมทั้งสิ่งที่ปรากฏเห็นและซ่อนอยู่ภายในและต่อๆ มาได้มีการนําเอาเรื่องของ
สมรรถนะมาใช้ในงานบริหารบุคลมากขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันจะใช้มุมมองด้านสมรรถนะของบุคคล
เป็นฐานในการจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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โบยาทซิส (Boyatzis, 1982, p. 58) ได้ให้ความหมายคําว่าสมรรถนะคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ซึ่งถือเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ขององค์กรและท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

โรเบอร์ทสัน คาลลินัน และบาร์ทรัม (Robertson, Callinan & Bartram, 2002, p. 229)
กล่าวว่าสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานได้เกินกว่าปกติ
อาจเกิดจากอุปนิสัยแรงจูงใจทักษะเอกลักษณะเฉพาะตนบทบาททางสังคมหรือแหล่งรวมของความรู้
ที่นํามาใช้ 

นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ (Wongprasit, N. 2012, pp.7-8) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงถึงผลการปฎิบัติงานที่เกิดจากความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ แรงขับภายใน ความคิดส่วนตัว 
ความรู้และทักษะในงานจนบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐานองค์กร 

จากที่กล่าวข้างต้นสรุปความหมายของสมรรถนะได้ว่าสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมโดยรวมของตัวบุคคลที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะภายใน
ของบุคคลที่ช่วยผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้การขับเคลื่อนของ
องค์กรดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

2.3.3 ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของสมรรถนะไว้ดังนี้ 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2549, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความสําคัญของสมรรถนะ ดังนี้ 

1) ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร 
2) ใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
3) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 

(1) ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
(2) ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรม 
(3) ใช้ในการเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง 
(4) ใช้ในการโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่การงาน 
(5) ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(6) ใช้ในการบริหารผลตอบแทน 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2552, หน้า 55) กล่าว่า สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในระดับ
ขั้นพ้ืนฐานมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ คุรุสภาซึ่งเป็นสถาบันที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาท สนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนา ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณทั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะเหมาะสม
กับมาตรฐานตําแหน่ง จึงได้กําหนดสมรรถภาพของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณลักษณะเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้นําเข้าใจถึงขวัญและบรรยากาศในการทํางาน มีวิสัยทัศน์ 
สามารถปฏิบัติเชิงรุก ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล มีความรู้ในหลัก
และกระบวนการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถกําหนดนโยบายและการวางแผน
การศึกษา สามารถบริหารวิชาการ บุคคล กิจกรรมนักเรียน ธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

30 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณธรรม จริยธรรม จึงได้ประกาศสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น 

นิสดารก ์เวชยานนท์ (2553, หน้า 29-30) ได้รวบรวมข้อมูลแล้วพบว่า มี 2 ปัจจัย ที่นํามาสู่
การนํามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 

1) ความล้มเหลวของโครงการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลของพนักงาน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์การได้ลงทุนอย่างมากมายในการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
การฝึกอบรม การให้การศึกษา การใช้วงจรคุณภาพซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่างนั้นเสียทั้งเงินและเวลา  
แต่ผลการเปลี่ยนแปลงกับไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ นอกจากนั้นตัวหัวหน้าเอง
ก็ไม่ได้เข้าร่วมอย่างจริงจังที่จะช่วยให้ลูกน้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างดีที่ทําได้ ก็คือการอบรม
แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงานได้ เพราะเม่ือสิ้นสุดการอบรมพนักงานก็กลับมา
มีพฤติกรรมแบบเดิม องค์การส่วนใหญ่เสียเงิน เสียเวลา ไปกับการลงทุนต่างๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงาน แต่กลับไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้น ทางที่ดีคือองค์การควรสร้างความต้องการ
สําหรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนาขึ้น 

2) ความต้องการความสามารถและทักษะใหม่ๆ ที่จําเป็นสําหรับการทํางานในศตวรรษนี้ 
แรงกดดันในเรื่องของการแข่งขันทําให้องค์การต้องยอกรับว่าขาดพนักงานที่มีทักษะในช่วงปลายปี
ทศวรรษ 1980 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆ ได้ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นทั้งในด้าน
การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนซึ่งทําให้เรื่องสมรรถนะ (competency) ทําให้แนวคิดเรื่องของความสามารถ 
(competencies) มีความสําคัญมากขึ้น  

ชูชัย สมิทธิไกร (2550, หน้า 28) กล่าวว่าสมรรถนะมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
และองค์กรสมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานต่อตัวองค์กรหรือหน่วยงานและต่อการบริหารงาน
บุคคลโดยรวมดังนี้ 

1) ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 

2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและ
จะต้องพัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร 
4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (kpis) บรรลุเป้าหมายเพราะ competency 

จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักแล้วจะต้องใช้  competency 
ตัวไหนบ้าง 

5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเช่นยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่กําหนดทั้งๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทํางานมากนักแต่เนื ่องจาก
ความต้องการของตลาดสูงจึงทําให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมากแต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะ
แล้วจะทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะโชคช่วยหรือ
ด้วยความสามารถของเขาเอง 

6) ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้นเพราะถ้าทุกคนปรับ
สมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้วในระยะยาวก็จะส่งผลให้เกิด
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เป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่นเป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์กร
มีสมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ 

โบม และสพาร์โรว์ (Boam & Sparrow, 1992, p. 131) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่องค์การเห็นความสําคัญ
ของการนําแนวคิดสมรรถนะ (competency) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร คือ  

1) ความล้มเหลวของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่องค์การนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาการจัดการ ซึ่งโครงสร้างเหล่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ได้วิธีที่ดีกว่านั้นคือควรกําหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาข้ึนมาก่อน 

2) มีผลวิจัยที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของงานกับพฤติกรรมของ
พนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าองค์การต้องการผลงานที่คุณภาพองค์การต้องเลือกพฤติกรรมของ
บุคลากรที่สอดคล้อง 

สรุป สมรรถนะมีความสาํคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การดําเนินงานขององค์กร
และมีบทบาทสําคญัต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กร โดยที่สมรรถนะมีผลทําให้การดําเนินภารกิจ
บรรลุความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จต่อไป 

2.3.4 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะพบว่ามีนักวิชาการได้ศึกษาและ

จัดหมวดหมู่องค์ประกอบของสมรรถนะไว้หลายท่าน ดังนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก, หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่าสมรรถนะหลัก

ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) การบริการที่ดี 
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5) การทํางานเป็นทีม 

พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (2549, หน้า 216) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) การบริการที่ด ี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4) จริยธรรม 
5) ความร่วมแรงร่วมใจ 

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550, หน้า 48-51) กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่าใช้หลัก 
KSA คือ 

1) ความรู้ (knowledge)  
2) ทักษะ (skill) หรือมีความชํานาญ 
3) คุณลักษณะภายใน (attribute)  
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ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551, หน้า 30-55) กล่าวถึง สมรรถนะว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน 
คือ ความรู้ในงาน (knowledge-K) ทักษะที่จําเป็นต่อการทํางาน (skills-S) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
(personal attributes-A) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความรู้คือข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการทํางานในตําแหน่งงานนั้นๆ ความรู้
หมายถึง ความรู้ทางทฤษฎีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ความรู้ที่เป็นข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานของตําแหน่งงานนั้นๆ 

2) ทักษะหมายถึงทักษะทางกายภาพหรือทักษะที่จับต้องได้และเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปเช่นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นต้นอีกส่วนหนึ่ง คือ ทักษะ
ทางการคิด (mental skill) ที่จับต้องไม่ได้เช่นทักษะการเจรจาต่อรองทักษะการนําเสนอเป็นต้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถจับต้องได้ชัดเจนยังไม่มีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานสํากลรองรับ
ซึ่งทักษะกลุ่มนี้จะนําไปจัดอยู่ในส่วนของคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3) คุณลักษณะส่วนบุคคลโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วย 1) ความสํามารถในการคิด
หรือการใช้สมองหมายถึงการคิดเป็นรู้จักคิดคิดอย่างมีเหตุผลเช่นการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจ 2) ทัศนคติ/ความเชื่อเช่นกํารมองโลกในแง่ดีการเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว 
3) บุคลิกลักษณะเช่นการพูดจํานิสัยใจคอ 4) แรงจูงใจเช่นความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จ 

โบยาซีส (Boyatzis, 1982, pp. 229-234) กล่าวว่ารูปแบบของสมรรถนะ หมายถึง องค์ประกอบ
ที่สําคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) แรงจูงใจ (motives) คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์
โดยปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและนําไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

2) ลักษณะเฉพาะ (traits) คือ ลักษณะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนอง
ต่อสิ่งกระตุ้นที่เหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับที่มีสติและไม่มีสติ 

3) ภาพลักษณ์ (self-image) คือ ความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจ  
คําจํากัดความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง 

4) บทบาททางสังคม (social rol) คือ การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัดฐาน
สังคมท่ีเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมที่ตนอยู่ 

5) ทักษะ (skill) คือ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
จนบรรลุเป้าหมายการทํางาน  

ไบรอัน และพูสตี (Bryant & Poustie, 2001, pp. 14-21) จัดแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ความรู้ (knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจเป็นความรู้ด้านวิชาการ 
เช่น ผู้บริหารต้องมีความรู้ด้านการบริหารแพทย์ต้องมีความรู้ด้านการรักษาคนไข้เป็นต้น 

2) ทักษะ (skill) หมายถึง สิ่งที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งช่วยทําให้บุคคลนําความรู้
นั้นไปใช้ได้เช่นผู้บริหารต้องมีทักษะด้านความคิดรวบยอดทักษะด้านมนุษย์และทักษะด้านเทคนิควิธี
ครูต้องมีทักษะด้านการสอนเป็นต้น 
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3) เจตคติและค่านิยมที่เหมาะสม (appropriate attitude & value) หมายถึง สิ่งที่บุคคล
แสดงออกมาเป็นคุณลักษณะด้านพฤติกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ความรู้และทักษะของบุคคลนั้น
เป็นองค์ประกอบที่ท าให้คนมีความอดทนหรือเกิดความท้อถอยต่อการปฏิบัติงาน 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปความถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่าสมรรถนะ
เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติ และแรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะซึ่งความรู้
เพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดกิจกรรมจน
ประสบความสําเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลงานที่โดดเด่นสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2.3.5 ประเภทของสมรรถนะ 
การแบ่งประเภทของสมรรถนะเป็นการนํากลุ่มของสมรรถนะบุคคลมาจัดเป็นประเภท

ให้สอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละองค์กรจากการศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของสมรรถนะ
พบว่านักวิชาการส่วนใหญ่แบ่งประเภทของสมรรถนะดังนี้ 

จิรประภา อัครบวร (2549, หน้า 68) กล่าวว่า สมรรถนะในตําแหน่งหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วย 
3 ประเภท ได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก (core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมีเพ่ือ
แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ 

2) สมรรถนะบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถ
ด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จ และสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ขององค์การ 

3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จําเป็น
ในการนําไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได้  
2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (core technical competency) และสมรรถนะ
เชิงเทคนิคเฉพาะ (specific technical competency) 

พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (2549, หน้า 216) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะที่น าไปใช้ในองค์กร
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1) สมรรถนะขององค์กรเป็นสมรรถนะระดับองค์กรที่บุคคลทุกระดับขององค์กร
ต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยเป็นสมรรถนะที่เป็นหลักซึ่งส่งผลให้องค์กรมีผลงาน
ที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ตัวอย่างเช่นสมรรถนะของสถาบันการศึกษาอาจได้แก่ประสิทธิภาพ
ในการสอนหรือการสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นต้นในขณะที่องค์กรอ่ืนๆ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเป็นเลิศทางการให้บริการเป็นต้น 

2) สมรรถนะเกี่ยวกับงานเป็นสมรรถนะระดับบุคคลที่บุคคลต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในภารกิจหรือตําแหน่งต่างๆ ประสบความสําเร็จได้ผลผลิตตามที่องค์กรต้องการตัวอย่าง เช่น ครู
อาจารย์ ต้องมีสมรรถนะในการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจนถึงขั้นเก่ง คือ มีความสุข
ครูอาจารย์ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งข้อมูลใหม่ๆ มาเสนอเป็นต้น 

กีรติ ยศยิ่งยง (2550, หน้า 10) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากความเป็นมาและพัฒนาการของสมรรถนะ
ความสามารถ พบว่า องค์การหนึ่งๆ จะประกอบด้วย สมรรถนะความสามารถ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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1) สมรรถนะความสามารถขององค์การ (organization competency) คือ สิ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าองค์การมีความสามารถหลักในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมขององค์การอย่างไร และจะทําอะไร 
เช่น การกําหนดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์การ เป็นต้น 

2) สมรรถนะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ (human competency) คือ พฤติกรรม 
การแสดงออก (individual behavior) การใช้องค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และการรับรู้บทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เพ่ือสนับสนุนสมรรถนะความสามารถ
ขององค์การให้การดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์การประสบความสําเร็จ 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550, หน้า 10-11) แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ 
1) สมรรถนะหลัก (core competency) เป็นขีดความสามารถหลักท่ีพนักงานทุกคน

จะต้องมีเหมือนกันไม่จําเป็นต้องมีมากควรเป็นสมรรถนะหลักๆ ที่กําหนดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ภารกิจ
กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ 

2) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (managerial competency) เป็นขีดความสามารถ
ตามลําดับขั้นหรือสายการบังคับบัญชาใครอยู่ในระดับตําแหน่งงานไหนควรจะมีสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการที่เหมือนกับระดับตําแหน่งงานนั้นในลักษณะ (cross functions) ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม
หากมีตําแหน่งงานที่เหมือนกันสมรรถนะด้านการบริหารจัดการก็จะเหมือนกันองค์กรบางแห่งกําหนด
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเป็น 4 กลุ่ม ก็คือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
กลุ่มผู้บริหารระดับต้นและกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการมีองค์การบางแห่งได้กําหนดไว้เป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่กลุ่มผู้บริหารขึ้นไปและกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ 

3) สมรรถนะในหน้าที่ (functional competency) เป็นขีดความสามารถในงาน
กําหนดขึ้นจากขอบเขตความรับผิดชอบในงานถึงแม้จะอยู่ในหน่วยงานเดียวกันแต่ขอบเขต
ความรับผิดชอบต่างกันสมรรถนะในหน้าที่ก็จะแตกต่างกันด้วยการกําหนดสมรรถนะในหน้าที่
ไม่จําเป็นจะต้องมีจํานวนมากควรจะเป็นข้อหลักๆ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงานข้อพึงระวัง
ในการกําหนดสมรรถนะในหน้าที่ก็คือเกิดการรักพี่เสียดายน้องในการกําหนดสมรรถนะในหน้าที่
คิดว่าตัวนี้ก็ใช่ตัวนั้นก็ใช่จึงทําให้มีสมรรถนะในหน้าที่ประมาณ 80 – 100 ตัว ต่อหนึ่งตําแหน่งงาน
และไม่จําเป็นต้องมีจํานวนมาก พยายามเลือกตัวหลักๆ ที่ส่งผลถึงเป้าหมายและความสําเร็จของ
หน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2550, หน้า 5) กล่าวว่าสมรรถนะอาจจําแนกได้เป็นหลายประเภท
อาทิสมรรถนะกลางที่ใช้ร่วมกัน (generic or core competencies) หรืออาจมีการจําแนกสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ระดับ เช่น สมรรถนะส่วนบุคคลสมรรถนะในงานและสมรรถนะขององค์การ (individual-
job-organizational competencies) หรืออาจมีการจําแนกตามหมวดหมู่เช่นสมรรถนะส่วนบุคคล
สมรรถนะในการบริหารสมรรถนะในงานสมรรถนะของผู้นําเป็นต้นการสร้างความหลากหลายเช่นนี้
มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีคือสร้างความก้าวหน้าแก่วิทยาการเป็นเสรีภาพทางวิชาการผลเสีย  คือ
ขาดเอกภาพความคมชัดและสร้างความสับสน 
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ธํารงศักดิ์คงคาสวัสดิ์ (2550, หน้า 12-18) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ 2 ประเภท คือ 
1) สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะสมรรถนะความสามารถคุณสมบัติที่คนทุกคน

ในองค์กรจะต้องมีถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สําคัญยิ่งขององค์กรที่จะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สมรรถนะในหน้าที่ เป็นคุณลักษณะสมรรถนะความสามารถคุณสมบัติที่คนที่ทํางาน
ในตําแหน่งต่างๆ จะต้องมีเพื่อให้สามารถทํางานในตําแหน่งงานนั้นๆ ได้อย่างประสบความสําเร็จ
ซ่ึงหากตําแหน่งงานต่างกันไปหรือทํางานกันอยู่คนละหน่วยงานก็จะมีไม่เหมือนกันเพราะลักษณะงาน
ที่ทํานั้นแตกตา่งกัน 

ชูชัย สมิทธิไกร (2550, หน้า 43-45) ก็ได้กล่าวว่าสมรรถนะของบุคลากร (employee competency) 
สามารถจําแนกได3้ประเภทด้วยกันคือ 

1) สมรรถนะหลักคือสมรรถนะที่บุคลํากรในองค์การจําเป็นต้องมีเหมือนกันทุกคน
ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งสายงานใดหรือระดับตําแหน่งใดก็ตาม 

2) สมรรถนะตามสายงานคือสมรรถนะที่เป็นความรู้ความสามารถทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่งๆ เช่น ผู้ที่ทํางานในแผนกการตลาดก็จําเป็นต้องมีสมรรถนะ
สายงานการตลาดส่วนผู้ที่ทํางํานอยู่ในแผนกบัญชีและการเงินก็จําเป็นต้องมีสมรรถนะของสายงาน
บัญชีและการเงินเป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคลํากรแต่ละคนจะต้องมีสมรรถนะ2ประเภทซึ่งประกอบด้วย
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน 

3) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่คือสมรรถนะที่บุคลํากรในระดับบริหารจําเป็นต้องมี
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทการเป็นผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดองค์การ
บางแห่งอาจเรียกสมรรถนะประเภทนี้ว่า “สมรรถนะเชิงการจัดการ (management competency)” 

เชร์มอน (Shermon, 2005, p. 40) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) สมรรถนะด้านเทคนิค (technical competency) คือ 

(1) สมรรถนะที่ใช้สมรรถนะที่ใช้ความชํานาญพิเศษ เช่น การอุตสาหกรรม 
กระบวนการ เทคนิค การทําส่วนประกอบต่างๆ หรือการใช้ทักษะหรือองค์ความรู้ในการทํางาน เช่น 
ความรู้ในการควบคุมระบบความปลอดภัยและการร่วมมือในการใช้หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ  
การบริการการสั่งการ ทักษะการบูรณาการตั้งแต่จุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง ความชํานาญ
ในภาวการณ์เสี่ยง เป็นต้น 

(2) สมรรถนะด้านนี้โดยทั่วไปจะรวมไปถึงการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้การศึกษา
ในระบบ ซึ่งอาจจะนําประกาศนียบัตรมาดูประกอบด้วย 

2) สมรรถนะด้านที่ไม่ต้องใช้เทคนิค (non-technical competency) คือ 
(1) สมรรถนะด้านนี้พิจารณาโดย “ทักษะอ่อนๆ” เป็นความสามารถทั่วไปและ

บุคลิกลักษณะเฉพาะของบุคคลเช่นการรับความเสี่ยง การยืดหยุ่น ความรู้สึกรักองค์การ ความอดทน 
การให้คํามั่นสัญญา 

(2) สมรรถนะด้านนี้โดยทั่วไปจะไม่เฉพาะเจาะจงในเรื่องการอุตสาหกรรม 
กระบวนการ เทคนิคการทําส่วนประกอบต่างๆ หรือการใช้ทักษะหรือองค์ความรู้ในการทํางาน 
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สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993, pp. 75-91) ได้แบ่งประเภทสมรรถนะ
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก (essentialcompetency) หมายถึง พ้ืนฐานของความรู้และทักษะที่
ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมีซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นมาได้โดยการฝึกอบรม 

2) สมรรถนะขั้นแยกแยะได้ (differentiating competency) หมายถึง สมรรถนะ
ที่สามารถแยกผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถโดดเด่นออกจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถระดับปานกลาง 
(average performance) ได้แม้ว่าสมรรถนะด้านนี้จะยากต่อการพัฒนาแต่เป็นตัวกําหนดความสําเร็จ
ในการท างานของบุคคลในระยะยาว 

3) สมรรถนะขั้นกลยุทธ์ (strategic competency) หมายถึง สมรรถนะหลักของ
องค์กรแต่มุ่งไปที่สมรรถภาพขององค์กร (organizational capability) รวมไปถึงสมรรถนะที่จะสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งได้แก่ความสามารถด้านนวัตกรรมการให้บริการความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานและเทคโนโลยี 

ดังนั้นสรุปได้ว่าสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลักขององค์กร
ที่บุคคลทุกระดับขององค์กรต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยเป็นสมรรถนะที่เป็นหลัก
ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีผลงานที่แตกต่างจากองค์กรอ่ืนๆ และสมรรถนะประจําสายงานเป็นสมรรถนะ
ระดับบุคคลที่บุคคลต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานในภารกิจหรือตําแหน่งต่างๆ ประสบความสําเร็จ
ได้ผลผลิตตามท่ีองค์กรต้องการ 

2.3.6 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556, ออนไลน์) ได้กําหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ประกอบด้วย 
1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

สาระความรู้ 
(1) หลักและทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษา 
(2) ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม่ 
(3) การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการการศึกษา 
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
(5) บริบทและแนวโน้มการจัดการการศึกษา 
สมรรถนะ 
(1) สามารถนําความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา 
(3) สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึกษา 
(4) สามารถจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารและกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้เหมาะสม 
2) การวางแผนการศึกษา 

สาระความรู้ 
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(1) พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 
(2) ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
(3) การวิเคราะห์และการก าหนดนโยบายการศึกษา 
(4) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) การพัฒนานโยบายการศึกษา 
(6) การประเมินนโยบายการศึกษา 
สมรรถนะ 
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท านโยบายการศึกษา 
(2) สามารถกําหนดนโยบายวางแผนการดําเนินงานและประ เมินคุณภาพ

การจัดการศึกษา 
(3) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการศึกษา

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(4) สามารถน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
(5) สามารถติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

3) การบริหารด้านวิชาการ 
สาระความรู้ 
(1) การบริหารจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
(3) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
(4) หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
(5) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 
(6) การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
(7) ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
(8) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(9) สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 
สมรรถนะ 
(1) สามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(2) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(3) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(4) สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

4) การบริหารด้านธุรการการเงินพัสดุและอาคารสถานที่ 
สาระความรู้ 
(1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการการเงินพัสดุและอาคารสถานที่ 
(2) การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
(3) เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
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สมรรถนะ 
(1) สามารถจัดระบบงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
(3) สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

5) การบริหารงานบุคคล 
สาระความรู้ 
(1) หลักการบริหารงานบุคคล 
สมรรถนะ 
(1) สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
(2) สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
(3) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
(5) สามารถให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทํางานให้แก่ครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา 
6) การบริหารกิจการนักเรียน 

สาระความรู้ 
(1) คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
(2) ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะ 
(1) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
(2) สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน 
(3) สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ 
(4) สามารถส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ 

7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
สาระความรู้ 
(1) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
(2) องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) มาตรฐานการศึกษา 
(4) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
(5) บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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สมรรถนะ 
(1) สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
(2) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(3) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การประเมินภายนอก 
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระความรู้ 
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
(1) สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(3) สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

9) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
สาระความรู้ 
(1) หลักการประชาสัมพันธ์ 
(2) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
สมรรถนะ 
(1) สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
(2) สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน 
(3) สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ 
(4) สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยมีเป้าหมาย

ในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
(5) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 

10) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สาระความรู้ 
(1) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
(2) จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(3) การพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารให้ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
(4) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (good governance) 
สมรรถนะ 
(1) เป็นผู้น าเชิงคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
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(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2549, หน้า 11-13) กล่าวว่าผู้บริหารการศึกษามีบทบาทสําคัญ

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแลผู้บริหารที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยหลักความสําเร็จ (critical success 
factor) ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีสมรรถนะสําหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
ดังนี้ 

1) ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์   
2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
3) การสร้างภาวะผู้นํา   
4) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา   
5) ความสามารถในการสื่อสาร   
6) การพัฒนากําลังคน  
7) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ   

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ข, หน้า 6 -10) ได้ก าหนดสมรรถนะขึ้น
เพ่ือใช้กับข้าราชการพลเรือนทั่วๆ ไปดังนี้ 

1) สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) ความมุ่งมั่น
จะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 

2) สมรรถนะด้านการบริการที่ดี (service mind) ความตั้งใจและความพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชนข้าราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) ความขวนขวาย
สนใจใฝ่รู้เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการด้วยการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4) สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (integrity) 
การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ 

5) สมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีม (teamwork) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งในทีมหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ าเป็นต้องฐานะ
หัวหน้าทีมรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2551, หน้า 17-60) ได้นําแนวทาง 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ (competency-based approach) มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาด้วยการจัดทํารูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขึ้นและได้กําหนดสมรรถนะตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (principal competency model) ประกอบด้วย
10 สมรรถนะ ดังนี้ 
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1) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (strategic management)  
2) ผู้นําการจัดการเรียนรู้ (learning management leader)  
3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management)  
4) จริยธรรม (integrity)  
5) การสื่อสารและจูงใจ (communication and influencing)  
6) ความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล (human resource management 

expertise)  
7) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem solving and decision making)  
8) การร่วมแรงร่วมใจ (teamwork)  
9) การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (information technology management 

for education)  
10) การประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษา (assessing and monitoring 

educational management) 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร ผู้วิจัยเห็นว่ามีลักษณะ

คล้ายคลึงกันในแต่ละทฤษฎี ซึ่งในปัจจุบันกรอบสมรรถนะที่จําเป็นของผู้บริหารสถานศึกษายังคงนํามาใช้
วัดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกันอย่างแพร่หลาย ผู้วิจัย
ได้ศึกษาตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-3) จํานวน 9 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ 9) ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement orientation)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่า โดยเกณฑ์มาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตน
หรือเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานกําหนดขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์การพัฒนาผลงาน การกระตุ้นและ
ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ บรรลุเป้าหมายที่ยาก
ท้าทายและสามารถผลิตผลงานคุณภาพสูง โดยผู้บริหารต้องมีการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับองค์กร 
ผู้บริหารจึงต้องคํานึงถึงการปลูกฝังความตระหนักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการทํางานชัดเจน มีความรับผิดชอบในการทํางาน งานที่ทําออกมา
ก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังมีความตระหนักที่ดีในการช่วยดูแลทรัพยากร
และทรัพย์สินขององค์กรเสมือนหนึ่งเป็นของตนเอง ดังนั้นคนที่เป็นผู้บริหารจึงต้องมีความอดทน 
รอบคอบ มีทักษะในการฝึกสอนคนให้เป็น รู้จักที่จะติดตามผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อได้มอบ
ความรับผิดชอบในการทํางานเป็นที่เรียบร้อยและชัดเจน ควรตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้นด้วย 
ซึ่งก็เท่ากับว่าได้กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มและรับผิดชอบงานที่ตนเองทําอย่างเต็มที่
เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด สุดท้ายองค์กรจะเปลี่ยนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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ในการดําเนินงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น มีเทคนิคการบริหารที่ผู้บริหารสามารถศึกษาและนําไปใช้
ในการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จ เช่น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารความเสี่ยง  
การบริหารคุณภาพโดยรวม การบริหารจัดการความรู้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ  

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพงานด้านความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นํานวัตกรรม/ทางเลือกใหม่มาใช้ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ความมุ่งม่ันในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549, หน้า 70) เสนอว่าการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

จีระ งอกศิลป์ (2550ข, หน้า 78) ได้ให้ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไว้ว่าการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยมีการวัดผลการปฏิบัติงาน
ด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทําให้ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นการควบคุมทิศทางการดําเนินงาน
ให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 7) ได้กล่าวถึง คําจํากัด
ความของการมุ่งผลสัมฤทธิ์คือความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยใช้
เกณฑ์ว ัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงานกําหนดอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน
แสดงความพยายามในการทํางานที่ด ี

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก, หน้า 6) ให้ความหมาย 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล  
หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่คําว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองที่ผ่านมา หรืออาจ หมายถึง มาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นก็ได้ 
นอกจากนี้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์ การพัฒนาผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ยากและ
ท้าทายอีกด้วย 

ฮาแรคไควิคซ์, บาร์โรน, คาร์เตอร์, เลห์โต, และเอลลอต (Harackiewicz, Barron, 
Carter, Lehto & Elliot, 1997, pp. 1284-1295) ได้ให้ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไว้ว่าการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์หมายถึง แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนขั้นพื้นฐานสําหรับการกระทํา
ของบุคคลซึ่งจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมของบุคคลที่มีทั้งความปรารถนาและความทะเยอทะยาน
ในชีวิตเพื่อจะทําให้งานประสบผลสําเร็จตามความปรารถนาสักวันหนึ่งเป้าหมายความสําเร็จ
สามารถมีผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคคลตามภารกิจและเป็นตัวแทนที่ปรารถนาที่จะแสดง
ออกมาทางความสามารถ 

บัทเลอร์ (Butler, 1999, pp. 146-163) ได้ให้ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ว่าการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) หมายถึง ความสัมพันธ์ของความสําเร็จเกี่ยวกับทัศนคติ
และพฤติกรรมความสัมพันธ์ความสําเร็จประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับงานและตนเองผู้เกี่ยวข้องกับ
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ภาระงานเป็นแรงกระตุ้นกําหนดในเป้าหมายส่วนใหญ่ที่ได้มาจากทักษะในการทํางานและเข้าใจ
ถึงเป้าหมายส่วนใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งแสดงออกมาทางความสามารถหรือศักยภาพสูงสุด 

ชูชัย สมิทธิไกร (2550, หน้า 83-85) กล่าวถึง ลักษณะของการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานมี 5 ประการ ดังนี้ 

(1) มีพ้ืนฐานของการสร้างทักษะและความสามารถความรู้เป็นสิ่งที่ได้รับการจัดระบบ
ระเบียบไว้เป็นอย่างดีและโดยส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือระเบียบการซึ่งจําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีตามจุดม่งหมาย 

(2) มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องโดยส่วนมากจะ
หมายถึง ความสามารถในการประกอบกิจกรรมโดยใช้อวัยวะเคลื่อนไหวภายนอก เช่น การหยิบจับ
เครื่องมือเป็นต้น 

(3) มีความสามารถเชิงปัญญาที่จะเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ เป็นความสามารถ
เชิงปัญญาที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานกล่าวคือเป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

(4) มีความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบจิตสํานึกบริการและมีความสามารถในการควบคุม
ตนเองในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจงานของตนเอง 

(5) มีความกระตือรือร้นในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายมีความสามารถบริหารเวลา
มีความสามารถอุทิศเวลาให้กับการทํางานอย่างเต็มท่ีภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดัน 

สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550, หน้า 21) กล่าวถึง ลักษณะของการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานมี 7ประการ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

(2) ตั้งใจในการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

(3) มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 
(6) ทํานุบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สรุปได้ว่าการมุ่งผลสัมฤทธิ์หมายถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดี

มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นํานวัตกรรมทางเลือกใหม่มาใช้และ
มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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2) การบริการที่ดี (service mind) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า การบริการที่ดี 

หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์
ของผู้อื่นโดยแสดงความเต็มใจในการให้บริการ สามารถให้บริการที่ผู้บริหารต้องการ คอยดูแลช่วยแก้ปัญหา
ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป สามารถเข้าใจและ
ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการโดยการบริการ (service) คือการให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้อื่น การบริการที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่ง
อันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ในสถานศึกษานั้น การบริการ
ถือเป็นสิ่งสําคัญกับบุคลากรทุกคน ดังนั้นผู้บริหารต้องเป็นผู้นําด้านการบริการต่อผู้รับบริการ คือ 
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ การให้บริการ
ที่ดีมีความจําเป็นและสําคัญต่อผู้บริหารเนื่องจากมีส่วนสําคัญที่จะช่วยพัฒนางาน ด้านบริการเป็นอย่างมาก 
เพราะผู้บริหารถือเป็นแกนหลักในการกําหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและเทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ การให้ความสําคัญกับการให้บริการนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นสําคัญ ดังนั้นผู้ให้บริการ คือ 
พนักงานผู้ให้บริการทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับบุคคลทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท เป็นต้น ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคนและท้ายสุด
ผู้ให้บริการเป็นกลไกสําคัญที่สุด ที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึก
ในการรักการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการของผู้ให้บริการ 
สํานักงานคณะการข้าราชการพลเรือน (2550, ออนไลน์) ได้กําหนดนิยามของสมรรถนะ

ว่าเป็น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ที่ทําให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร” กล่าวคือ การที่บุคคล
จะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า“สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการ
ต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือ ทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหา
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็นอดทน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนแล้ว 
บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ 

อเนก สุวรรณบัณฑิต (2548, หน้า 18) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง
กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

45 

อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553ก, หน้า 27) ได้กําหนดไว้ว่า
การบริการที่ดี (service mind) หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

บอลตอน และฮิล (Bolton & Hill, 1996, p. 350) ได้ให้ความหมายของการบริการ
ที่ดีไว้ว่าการบริการที่ดีหมายถึงจิตใจของการเป็นผู้ให้และการที่บุคคลมีจิตใจของการให้หรือจิตสํานึก
ของการบริการแล้วจิตจะส่งผลหรือเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกกับกลุ่มบุคคลต่ างๆ 
ที่อยู่รอบข้างตัวเอง 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549, หน้า 18) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง
กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ
โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้ 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก, หน้า 11) ให้ความหมายของ 
บริการที่ดีหมายถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจและความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการจากงาน
ในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ตนเองสามารถที่จะให้บริการได้บริการที่ดีจึงเป็นการกระทํา
โดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อข้าราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด
หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการเป็นการให้บริการในหลายรูปแบบซึ่งเกิดจากจิตสํานึกของผู้ให้บริการ
และจิตสํานึกของความเป็นข้าราชการที่ดี 

สมิต สัชฌุกร (2548, หน้า 56) ได้กล่าวว่าการบริการมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 
(1) ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทันที งานบริการเป็นงาน

ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตาม
ความต้องการก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู้สึก
ในทางท่ีไม่ดีต่อผู้ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน 

(2) ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้น
และดําเนินการได้ในทุกขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลาง และในตอนท้าย เพราะไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องให้บริการ
เฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด 

(3) ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่
ได้รับบริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปรผลจาก
การให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี 

(4) ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริการ
ที่ผิดพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้ นอกจากเป็นการลด
ความพอใจที่เกิดขึ้นได้น้อยลง 

(5) สร้างทัศนคติต่อบุคคล องค์กรและองค์การได้อย่างมาก การบริการสามารถ
จะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจํากัดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการให้บริการที่มีมากน้อยเพียงใดสําคัญมากน้อยเท่าใด 
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(6) สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไม่ดี
จะติดอยู่ในความทรงจําของผู้รับบริการอยู่ตลอดไป แม้เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว 
แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคงหลงเหลืออยู่กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได้ต้องใช้เวลานั้นเป็นสิบๆ ปี 

(7) หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด บริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้ เมื่อมีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่อง
บริการให้มาก 

(8) ต้องการคนเป็นส่วนสําคัญในการสร้างบริการที่ดี บริการจะดีหรือไม่ดีมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ถ้าได้คนดีมีจิตสํานึกในการให้บริการดี มีทัศนคติต่อการให้บริการดี
และได้รับการปลูกฝังนิสัยในการให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี ก็จะทําให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ 
ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้ทํางานให้บริการก็จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิด
บริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก 

(9) คนเป็นตัวแปรที่สําคัญในการสร้างและทําลายงานบริการ บริการที่ผิดพลาด
บกพร่อง นําความเสียหายมากสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับ
ชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วย
คุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม และอาจถึงข้ันทําให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 

สรุปได้ว่าการบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจใช้ความสามารถ ความรู้ในงาน ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและคุณลักษณะของบุคคลที่มีความอดทน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงระบบ
บริการให้มีประสิทธิภาพ 

3) การพัฒนาตนเอง (self development)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวไว้ว่า  

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การแสดงความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
เพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ตนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูง มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองสม่ําเสมอและทุกด้าน คือ พัฒนากาย/สังคม/จิตใจและสติปัญญา โดยผู้บริหารหมั่น
พัฒนาตนเอง/งาน/ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career development) แต่ละอาชีพต้องอาศัยความชํานาญ
เป็นพิเศษ และต้องได้รับการฝึกฝนอบรมมาโดยตรงเท่านั้น การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพจึงจําเป็นต้องมี
ทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การพัฒนาตนเองจึงเป็น
สิ่งสําคัญ เพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า
ก็จะคนล้าหลัง การพัฒนาทําให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเป็นสุข 
แนวทางในการพัฒนาตนได้มีผู้รู้คือ พระธรรมปิฎกท่านได้อธิบายว่าการพัฒนาตนควรประกอบด้วย
การพัฒนา 4 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 การพัฒนาทางกาย คือ การพัฒนาตนให้มีอนามัยดี ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายที่สามารถจะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

ด้านที่ 2 การพัฒนาศีล จะช่วยส่งไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเอง
และก็การพัฒนาสังคมให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ไม่ได้เป็นสุขแต่เพียงตัวเราเท่านั้น 
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ด้านที่ 3 การพัฒนาจิต เราจะต้องทําตัวเราให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี เพราะนักจิตวิทยา
เชื่อว่าการท่ีคนมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะช่วยให้คนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 4 การพัฒนาทางสติปัญญา คือฝึกตัวเองเป็นคนคิดให้เป็นรู้จักที่จะใช้
ความสามารถของตัวเองให้เกิดคุณค่า รู้จักพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผล ยอมรับความจริง 
ความกระตือรือร้น เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้กําหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องแสงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จะต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ ในหมู่เพ่ือนร่วมงาน 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ว่า

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาไม่หยุดยั้งมุ่งเน้นความอดทนมีความรู้มีทักษะมีความสามารถ
หลากหลายกระตือรือร้นอยู่เสมอรักงานที่ทําปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศและคิดแต่ทางบวก 

จีระ งอกศิลป์ (2550ก, หน้า 98) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง 
การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจทักษะความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
รวมทั้งการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้มีสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจ
สําคัญในบริหารและการจัดการศึกษาคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
บุคลิกภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาวิชาชีพวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายการพัฒนา
ตนเอง 4 ประการ คือ สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดีมีความผูกพันต่อองค์การเสริมสร้างศักยภาพ
และมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมนอกจากนี้หลักการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 หลักการได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมี  2 เงื่อนไข ได้แก่
ความรอบรู้และคุณธรรมกระบวนการในการพัฒนาตนเองสํา รวจตนเองวิเคราะห์หาสาเหตุ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวที่ประสบมาวิเคราะห์ความเชื่อเจตคติค่านิยมในการทํางานวางแผน
ฝึกอบรมตนเองกําหนดเป้าหมายกําหนดวิธีการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการในการพัฒนาตนเองมีหลายวิธีวิธีการเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิธีการเลียนแบบ
การศึกษาด้วยตนเองการเรียนรู้จากประสบการณ์การใช้กัลยาณมิตร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553ก, หน้า 5) การพัฒนา
ตนเองหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

โบลดท์ (Boldt, 1993, p. 415) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ว่าการพัฒนาตนเอง 
หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนกับตัวบุคคลในความรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการพัฒนาตลอดเวลาและ
มีการประเมินการปฏิบัติเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

สรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองหมายถึงการค้นคว้าหาความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น
ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพมีการรวบรวมและประมวลความรู้
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ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเอง
พัฒนางานและสามารถดําเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย 

4) การบริหารงานเป็นทีม (teamwork) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า  

การทํางานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมผู้ปฏิบัติในฐานะสมาชิกในทีมที่แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือองค์กร โดยแสดงความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถสร้างและดํารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม ทําหน้าที่ของตนในทีมงานให้สําเร็จให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
ช่วยเหลือ ประสานงาน เสริมแรงให้กําลังใจเพ่ือร่วมงาน/ทีมงาน แสดงบทบาทผู้นําทีมในการปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุผลสําเร็จ กล่าวคือ การทํางานเป็นทีม (teamwork) จัดเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐาน 
ในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทํางานด้วยกัน เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งสามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรไปด้วย การสร้างทีมงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ สมาชิกในทีม
จะต้องมีจํานวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมงานกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน 
มีการติดต่อสื่อสาร มีการพึ่งพาอาศัยกันให้ความร่วมมือกันในการทํางานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
โดยมีผู้นําทีมและสมาชิกของทีม ซึ่งต่างต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนในการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
โดยทีมที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ความไว้วางใจ (trust) ความอดทน (endurance) ความมีเหตุผลและ
ความถูกต้อง (accountable and accuracy) การบริหารการจัดการ (management) ความเต็มใจ 
(willingness) การแนะนํา (orientation) การยอมรับนับถือ (respecy) ความน่าเชื่อถือ (reliability) 
ความรู้ (knowledge) ความชํานาญ (keen) เชาว์ปัญญา (intelligence) ความเมตตากรุณา (nurturance) 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน (generosity) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการแสดงบทบาทผู้นํา หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 4 มีการเสริมแรงให้กําลังใจ สนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ (2549, หน้า 187-217) กล่าวว่า ทีมเสมือนจริง (virtual team) 

หมายถึง ทีมที่สมาชิกจะติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อโดยที่ไม่ได้พบหน้ากันโดยตรงทีมเสมือนจริง
ช่วยทําให้ทีมสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยทําให้ทีมมีทักษะที่หลากหลายและมีมุมมอง
ในการแก้ไขปัญหาหรือในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นการบริหารทีมเสมือนจริงมีความท้าทาย
อยู่ 2 ประการ คือ 1) การทําให้สมาชิกของทีมซึ่งทํางานในสถานที่ต่างๆ สามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันและทํางานให้คืบหน้าไปได้ 2) การทําให้การติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนสมาชิกในทีมเกิดขึ้น
อย่างสม่ําเสมอเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถช่วยให้ทีมเสมือนจริงสามารถเชื่อมโยงกันได้
โดยเทคโนโลยีเหล่านี้หมายรวมถึงอีเมล์โทรสารการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์การประชุมทางไกล
ผ่านวิดีโอ เว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ที่จัดการสื่อสารสําหรับกลุ่มเว็บไซต์เป็นทั้งสถานที่ตั้งของห้องของทีม
เสมือนจริงเป็นห้องสมุดที่รวบรวมเอกสารต่างๆ ไว้และเป็นสถานที่แสดงตารางการนัดหมายต่างๆ 
การให้คําแนะนําสามารถช่วยทําให้ผลการดําเนินงานของทีมเหมือนจริงดีขึ้นได้เช่นเดียวกันกับในกรณี
ของทีมแบบปกต ิ
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก, หน้า 28) ให้ความหมาย
การทํางานเป็นทีมหมายถึงความตั้งใจและความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือ
ตําแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงตําแหน่งเดียวความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าวหมายความรวมถึง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย 

พิมพ์หทัย บํารุงกิจ (ออนไลน์, 2555) กล่าวว่าการทํางานเป็นทีมนั้นมีความสําคัญ
ต่อผลของงาน ถ้ามีทีมการทํางานที่ดีในการทํางานทุกอย่างทุกขั้นตอนก็จะราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
การทํางานทุกอย่างต้องได้รับการประสานงานและการร่วมมือที่ดีจากทุกคนในกลุ่มงาน ดังนั้น
ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย 

(1) บรรยากาศของการทํางานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และ
สร้างสรรค์ทุกคนช่วยกันทํางานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย 

(2) ความไว้วางใจกัน เป็นหัวใจสําคัญของการทํางานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีม
ควรไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 

(3) มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
(4) บทบาทของสมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้

เข้าใจในบทบาทของผู้อ่ืนในทีมให้คิดว่าทุกบทบาทมีความสําคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษา
ความเป็นทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอํานวยความสะดวก การให้กําลังใจ เป็นต้น 

(5) วิธีการทํางาน (work procedure) สิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณา คือ 
ก. การสื่อสาร (communication) การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสม จะทําให้ทุกคน

กล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจและ
นําไปสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

ข. การตัดสินใจ (decision making) การทํางานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน 
เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ สมาชิกย่อมเกิดความผูกพัน
ที่จะทําในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 

ค. ภาวะผู้นํา (leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม
ควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นํา เพ่ือให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ 
จะได้รู้สึกว่าการทํางานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะทําอีก 

ง. การกําหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการทํางานร่วมกัน
ให้บรรลุเป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้
ร่วมกัน 

(6) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทํางานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผล
การทํางาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงาน ทําให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการทํางาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย 
และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
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(7) การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 
ก. พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก มีความสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน ให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
ข. การให้รางวัล ระบบรางวัลที่เอ้ือต่อการทํางานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัล

อย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การทํางานเป็นทีมในลักษณะที่วางอยู่บนพ้ืนฐาน
การให้รางวัลกับกลุ่ม (group base reward system) 

เลนฮาดท์ (Lenhardt, 2004, p. 184) ได้กล่าวถึงการทํางานเป็นทีม ว่าเป็นกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการติดต่อภายในระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน  
มีการพ่ึงพาอาศัยภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกแต่ละคนในทีม เพ่ือเสริมสร้างที่จะให้ทีมมีความแข็งแกร่ง
สามารถที่จะบูรณาการตามความต้องการของกลุ่มให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ปาร์คเกอร์ (Parker, 2003, p. 16) ให้ความหมายการทํางานเป็นทีมไว้ว่าการทํางาน
เป็นทีม หมายถึง ทีมเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์และต้องพ่ึงพากันเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกันและมีวิธีการทํางานร่วมกันจนสําเร็จ
ตามจุดประสงค ์

สรุปได้ว่าการทํางานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม
การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายการเสริมแรงให้กําลังใจ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน
ในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน 

5) การวิเคราะห์สังเคราะห์ (analysis and synthesis) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ โดยสามารถจําแนกแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือหาความจริงและเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
รวมถึงสามารถประมวล จัดหมวดหมู่ปัญหา หรือสถานการณ์อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบมุมมอง
ต่างๆ ลําดับขั้นตอนถูกต้อง ตลอดจนระบุเหตุและผลได้ถูกต้อง เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ความคิด
เป็นผลจากการทํางานของสมองในการก่อรูป (formulate) บางสิ่งบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) 
ผ่านการทํางานของระบบการรับรู้ทางจิต (cognitive system) ส่วนของความคิดจะทําหน้าที่แยกแยะ
การกระทําและความรู้สึกผ่านกระบวนการทางความคิด อันจะนําไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์นั้น 
ทักษะการคิดเป็นดึงเอาทักษะด้านความรู้ (technical skill) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
มากที่สุดและทักษะการคิดเป็น “ต้นทาง” ของทักษะด้านคน (human skill) ได้จัดทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ 
ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน คือ การสื่อสาร การอธิบาย การสังเกต การตั้งคําถาม การรวบรวมข้อมูล 
การจัดหมวดหมู่ การตีความ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล จําแนกความแตกต่าง การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ 
การแปลความหมาย การขยายความและการสรุปความ และทักษะการคิดขั้นสูง คือ การนิยาม การผสมผสาน 
การสร้าง การปรับโครงสร้าง การหาความเชื่อพ้ืนฐาน วิเคราะห์ จัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแบบแผน 
การทํานาย การตั้งสมมติฐาน กําหนดเกณฑ์ ประยุกต์ การทดสอบ สมมติฐานและการพิสูจน์ เป็นต้น 
ในการบริหารงานผู้บริหารจําเป็นต้องคิดไปทุกวันเพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์และเหตุที่ต้องคิดนั้นอาจ
เนื่องมาจากงานที่เพ่ิมขึ้น จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานเพ่ือสามารถทํางานทันตามกําหนด 
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ผู้บริหารในฐานะผู้นําในการบริหารโรงเรียนสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารจําเป็นต้องมีทักษะ
ทางความรู้ความคิด มีปัญญาและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้จากการเรียนรู้และการศึกษา/
การประชุมสัมมนา/การอภิปราย/ประสบการณ์ตัวเองและผู้อื่น การบริหารงานในโรงเรียนย่อม
มีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นให้คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการหลากหลายวิธี นําเสนอ 4 วิธี คือ คิดเชิงระบบ/
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เสนอทางเลือก/แนวทางป้องกัน แก้ไขที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับปัจจัยกระบวนการและผลผลิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 วิเคราะห์/ตรวจสอบ/พัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
จีระ งอกศิลป์ (2550ข, หน้า 142-154) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (analytical 

thinking) หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย
ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ จัดทําอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของงานและเสนอทางเลือก
หรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์การวางแผนเป็นพ้ืนฐานสําคัญของกระบวนการ

บริหารการจัดการในองค์กรซึ่งเป็นกระบวนการแรกหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารการจัดการและ
การวางแผนกลายเป็นงานที่สําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับทุกองค์กรเพราะการวางแผนช่วยให้องค์กร
มีทิศทางและเป็นสิ่งที่นักบริหารในยุคปัจจุบันจําเป็นต้องให้ความสนใจและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมที่มีข้อจํากัดตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ก็มีอย่างจํากัดเช่นกันทําให้องค์กร
ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทําแผนงาน 

ทวีศักดิ์ แสงทอง (2553, ออนไลน์) กล่าวว่า ธนาคารชั้นนําต่างๆ ใช้การวิเคราะห์
ทางธุรกิจเพื่อคาดการณ์และป้องกันการฉ้อโกงสินเชื่อ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถประหยัดเงิน
ได้นับล้าน ขณะที่ผู้ค้าปลีกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพ่ือคาดการณ์สถานที่ตั้งที่ดีที่สุด
ในการเปิดร้านค้าและการจัดการด้านสต็อกสินค้า ส่วนบริษัทยาก็ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
เพ่ือให้ได้ตัวยารักษาโรคออกสู่ตลาดรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ทีมกีฬาก็กําลังใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจเพ่ือกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและตั้งราคาตั๋วให้เหมาะสมที่สุดแม้ว่าการใช้งานของธุรกิจ
เหล่านี้จะเป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวบางส่วนเท่านั้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทชั้นนําของตลาด
ที่หันมาให้ความสนใจกับการปรับใช้ดังกล่าวพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะปรับใช้บุคลากร เทคโนโลยี 
และกระบวนการทางธุรกิจในแนวทางใหม่ๆ ตลอดจนยึดมั่นต่อวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของ
การตัดสินใจตามข้อเท็จจริง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถทํานายและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางธุรกิจ
ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ในการนําแนวทางด้านการวิเคราะห์เข้ามาใช้ จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้
สามารถระบุลูกค้าที่สามารถทํากําไรได้สูงสุด ร่นระยะเวลาในการนําผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาด 
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ปรับห่วงโซ่อุปทานและราคาให้เหมาะสมสูงสุดและสามารถระบุสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของ
ประสิทธิภาพทางการเงินได้คุณก็สามารถทําได้เช่นกัน เพียงเริ่มต้นใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจด้วยการทํา 8 ข้อ ที่จําเป็นดังต่อไปนี้ 

(1) ปรับการไหลและความยืดหยุ่นของข้อมูล      
ข้อมูลคุณภาพสูงต้องได้รับการผสานรวมและเข้าถึงได้ครอบคลุมทั้งองค์กร

ของคุณ และควรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้นักวิเคราะห์ของคุณสามารถค้นหามุมมองใหม่ๆ และจัดเตรียม
ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้เพ่ือปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเสริมความแข็งแกร่ง
และปรับโครงสร้างหลักของข้อมูลภายในองค์กรของคุณให้ยืดหยุ่นถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
เมื่อคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือความต้องการของผู้ถือหุ้น 

(2) เลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม        
องค์กรต้องมีการวิเคราะห์และการบริหารจัดการข้อมูลที่เอ้ือต่อการตัดสินใจ

ที่ดีขึ้นขจัดคลังข้อมูล เทคโนโลยี หรือความเชี่ยวชาญที่ไม่มีความจําเป็นทิ้งไป โดยเทคโนโลยีของคุณ
ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลัก และการค้นหามุมมอง
ใหม่ๆ มีการผสานข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ดูแลคุณภาพข้อมูลมีซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์
พร้อมเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการปรับใช้ สํารวจ และรายงานแบ่งปันผลในแนวทางที่เข้าใจได้ง่าย
มีการรวมแอปพลิเคชันด้านการวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ระบุได้อย่างรวดเร็วเมื่อจะต้องเลือก
เทคโนโลยีมาใช้งาน จะต้องพิจารณา “ความเสี่ยงที่มีต่อมูลค่า” (risk-to-value) นั่นคือ เทคโนโลยีนี้สามารถ
นําไปใช้เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ได้หรือไม่ และการได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้นไม่จําเป็นต้อง
ยกเครื่องระบบใหม่ทั้งหมด 

(3) พัฒนาความสามารถท่ีคุณต้องการ 
พัฒนาหรือเปิดรับผู้ที่ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาและสํารวจ

ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการสร้างมุมมองใหม่ๆ ในการดําเนินงานวิเคราะห์นั้น นักวิเคราะห์จะต้องสามารถ
สื่อสารกับผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงการวิเคราะห์กับการตัดสินใจหลักๆ และส่วนที่สําคัญ
ที่สุดได ้

(4) ความต้องการในการตัดสินใจตามข้อเท็จจริง 
บริษัท ด้านการวิเคราะห์แห่งหนึ่งนําเสนอการตัดสินใจที่ครอบคลุมโดยที่

การตัดสินใจบางอย่างอาจเป็นเรื่องเฉพาะ บางอย่างอาจเป็นไปโดยอัตโนมัติ และบางอย่างอาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในขั้นตอนการตัดสินใจโดยทั่วไปแล้ว สิ่งสําคัญคือจะต้องมีข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจดังกล่าวทั้งหมด บรรดาผู้จัดการมักจะส่งเสริมให้เกิดการถามคําถามที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ข้อมูลเพ่ือให้ได้มุมมองที่ดีที่สุด และการนําผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้ก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ การปรับใช้ผลลัพธ์สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านระบบการดําเนินงานต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั่นการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือแอปพลิเคชั่นการตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงแดชบอร์ด
แบบโต้ตอบได้ การเคลื่อนที่ของข้อมูล และภายในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามจะต้องแน่ใจ
ให้ได้ว่าผู้มีอํานาจตัดสินใจมีข้อมูลที่เหมาะสมเมื่อจําเป็นต้องใช้งาน (และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด) 
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(5) กระบวนการต้องโปร่งใส 
ความโปร่งใส หมายถึงการเปิดกว้าง การสื่อสาร และสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้โครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจประสบผลสําเร็จได้ โดยมูลค่าที่ได้
จากการลงทุนในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจนั้น จะต้องสามารถมองเห็นและวัดผลได้ นอกจากนี้ 
การรู้ว่านักวิเคราะห์คือใครและสิ่งที่พวกเขากําลังค้นหาเพ่ือให้ประสบความสําเร็จนั้น ควรที่จะมีการสื่อสาร
ต่อภาคธุรกิจอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้มา 

(6) พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ 
สร้างแนวทางของทีมงานที่ทํางานเป็นศูนย์กลาง นั่นคือ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการวิเคราะห์ (analytical center of excellence: ACE) ซึ่งส่งเสริมการใช้การวิเคราะห์และ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มีความสอดคล้องกัน แม้ว่าการปรับใช้ ACE ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาวะและ
ความต้องการขององค์กรคุณเป็นหลัก แต่การปรับใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยจัดการกับ
องค์ประกอบทั้งหมดของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 
กระบวนการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน กลยุทธ์และการดําเนินงานทางธุรกิจได้ 

(7) แปลงโฉมวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น การลองผิดลองถูกควรได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ และพนักงานควรมีสิทธิ์ดําเนินการผิดพลาดได้เม่ือพวกเขาพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 

(8) ทบทวนกลยุทธ์ของคุณอยู่เสมอ 
คู่แข่งของคุณมักจะเดินตามแนวทางการวิเคราะห์เดียวกับคุณอยู่เสมอ การที่จะสามารถ

อยู่เหนือคู่แข่งได้นั้นจึงจําเป็นต้องมีการทบทวนกลยุทธ์ และมีการพัฒนาทักษะตลอดจนความสามารถ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และควรเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์หมายถึงความสามารถในการทําความเข้าใจ
สิ่งต่างๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กําหนดสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ จัดทําอย่างเป็นระบบสามารถ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษาพัฒนางานและหาวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

6) การสื่อสารและการจูงใจ (communication and motivation)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า  

การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ความรู้ ทักษะและความสามารถในการสื่อความเข้าใจด้วยช่องทางการสื่อสาร
หลากหลาย คือ การนําเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนในโอกาสต่างๆ 
และการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนความสามารถในการชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย 
ยอมรับ คล้อยตาม เกิดความประทับใจ หรือสนับสนุนความคิดของตน คือ การสื่อสารและจูงใจ
ได้กลายมาเป็นปัจจัย หรือองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารงานเป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่จะใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร ถ้าไม่มีการสื่อสารและจูงใจก็ไม่สามารถที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารและจูงใจจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญต่อองค์กรในการบริหารที่จะทําให้งาน
ขององค์กรดําเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารองค์กร  
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การสื่อสารและการจูงใจทําให้คนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานขององค์กร การสื่อสารและจูงใจนําไปใช้กิจกรรมองค์กร
หลายอย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและพัฒนาองค์กร 
การควบคุมและประสานงาน ลักษณะการสื่อสารและจูงใจในองค์กรพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม 
คือ การใช้การสื่อสารและจูงใจติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์องค์กร รวมทั้งการติดต่อกับองค์กรอ่ืนๆ ในฐานะที่เป็นระบบย่อย การสื่อสารและจูงใจ
เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศ การควบคุมสั่งงานและ
การสร้างความพอใจ ในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคล พิจารณาการสื่อสารและจูงใจในแง่พฤติกรรม
การสื่อสารและจูงใจในเรื่องต่างๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย การทําสัญญา 
การพูดคุยในกลุ่มคนที่ทํางานด้วยกันและการโต้แย้ง องค์กรเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ  
มีลักษณะร่วมกัน คือ มีโครงสร้าง/วัตถุประสงค์/ แบ่งงานกันทํา/มีการเปลี่ยนแปลงและจําเป็นต้องรู้
ข้อมูลการสื่อสารและจูงใจในองค์กร จึงต้องหาข้อมูลที่สามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ ต้องเป็นข้อมูล
เพ่ือใช้ตัดสินใจและใช้เป็นแนวทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในและนอกองค์กร พ้ืนฐาน
สําคัญการบริหารจัดการองค์กรขึ้นอยู่กับ “การสื่อสารและจูงใจที่ด”ี ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสต่างๆ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 56) กล่าว่า การสื่อสารและการจูงใจ 

หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสารโต้ตอบในโอกาสหรือสถานการณ์ต่างๆ ความสามารถ
ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อ ื่นเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพ ื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการส ่ือสาร 

สรุป การสื่อสารและการจูงใจหมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร พูด เขียน
สื่อสารโต้ตอบ สื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ สามารถชักจูงโน้มน้าว
ให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม แสดงความหมายของความต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
กันและกัน มีการนําเสนอแนวคิด มีการให้กําลังใจและให้เกียรติผู้อ่ืน มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล   

7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล (personnel development)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า การพัฒนา

ศักยภาพบุคคล หมายถึง ความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญใน การพัฒนาศักยภาพ สอนงาน ให้คําปรึกษา แนะนําและ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีรูปแบบ หรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้องค์การ ย่อมต้องการความสําเร็จ และปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จ
ก็คือบุคลากรในองค์การ ดังนั้นการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในทิศทางที่ตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายขององค์การอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้บุคลากร
ได้นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญและ
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มีความจําเป็นต่อการดําเนินการสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของทุกองค์การ โดยมีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร 3 วิธี คือ การให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ใช้วิธีการต่างๆ อาทิ การศึกษา
ทางไกล การจัดทําวารสารวิชาการในสาขาอาชีพ คู่มือการทํางาน ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ให้การศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมระยะสั้น-ระยะยาว การวิพากษ์วิจารณ์หนังสือ การฝึกอบรมและพัฒนาทั้งใน
หรือนอกห้องฝึกอบรม หรือส่งอบรมภายนอกโดยใช้รูปแบบต่างๆ กัน ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบ หรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรจะได้รับการพัฒนา 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพ้ืนฐาน competency ดังนี้ เลือกหัวข้อ competency 
ที่ควรได้รับการพัฒนา กําหนดพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง ที่ครอบคลุม competency สามารถจับต้อง/
สังเกตได้และไม่กว้างจนเกินไป กําหนดหัวข้อที่จะนํามาใช้ในการประเมิน competency ตลอดจนกําหนด
วิธีการที่จะใช้ในการประเมินพฤตกรรมที่ตอบสนอง competency กําหนดแนวทางการพัฒนาและ
ฝึกอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก คือ การให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง การฝึกอบรม 
หรือการพัฒนาในงาน การติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 4 มีการส่งเสริม ให้โอกาสเพ่ือนร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology 

in Education: ISTE, Online, 2002) ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติสําหรับ
ผู้บริหาร (National Educational Technology Standard for Administrators: NETS) ด้านความสามารถ
เชิงผลิตภาพและความชํานาญในวิชาชีพ ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมถึง 1) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกิจวัตรปกติ 2) สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
งานที่ปฏิบัติ เพ่ือสร้างผลิตภาพของงาน 3) ให้การช่วยเหลือทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ โดยการสร้างโอกาส
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ แก่ผู้ที่นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 4) มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology 
in Education: ISTE, Online, 2009) ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติสําหรับผู้บริหาร 
(National Educational Technology Standard for Administrators: NETS-A) ซึ่งมีขอบข่าย
ครอบคลุมถึง 1) จัดสรรเวลาในการเข้าถึงเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 2) อํานวยความสะดวก
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษา 3) ออกแบบการติดต่อสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 4) ประเมินการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิจัย
และเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสําเร็จแก่บุคคลภายนอก 

สรุป การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ สอนงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา
และช่วยแก้ปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้โอกาสผู้ร่วมงาน
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ได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ อํานวยความสะดวกในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีของ
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายขององค์การ
อย่างต่อเนื่อง  

8) การมีวิสัยทัศน์ (vision)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า 

การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทางและ/หรือแนวทางการปฏิบัติงานและ/
หรือพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกคน เป็นประทีปนําทางในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการปฏิบัติงานของ
องค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน พร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพ
ในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจน โดยภาพนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษา มีความเป็นไปได้และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนําสถานศึกษา ให้บรรลุ
ความต้องการนั้น วิสัยทัศน์เป็นภาพอันชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญาและความเชื่อที่
สมาชิกของสถานศึกษาร่วมกันยึดถือ วิสัยทัศน์ที่แท้จริงต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่สมาชิกช่วยกันผลักดัน
สานฝัน อันเป็นผลจากความสามารถคิดอ่านผสานเข้ากับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสมาชิก
และเป็นผลจากความสามารถในการเก่งคิด เก่งคนและเก่งงานของผู้บริหารสถานศึกษา วิสัยทัศน์
จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสําคัญประการแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีเพราะวิสัยทัศน์เป็น roadmap ให้ทุกคนในสถานศึกษาได้ใช้เป็นประทีปนําทางในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่แท้จริงนั้นจะต้องมีกระบวนการครบ 3 มิติ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบด้วย ลักษณะของวิสัยทัศน์ประกอบด้วยต้องเป็นภาพที่ชัดเจน ตอบคําถามว่าใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร ต้องเป็นมากกว่า “อยากเห็น” แต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือจะทําให้สิ่งที่
อยากเห็นเกิดขึ้น เป็นการมองภาพในอนาคตข้างหน้าต้องเป็น “ภาพแง่บวก” สะท้อนสิ่งที่ดีกว่าอดีต
และปัจจุบัน เป็นฝันที่เป็นจริง ฝันแล้วอย่าหยุดต้องลงมือทําสําเร็จ วิสัยทัศน์แท้ต้องยิ่งใหญ่ ตระการตา 
ท้าทายใจ เป็นแนวคิดเชิงรุกเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาและมองข้ามปัญหาไปแล้ว ไม่เพ้อฝัน
แต่สะท้อนภาพที่สมจริง สะท้อนความพร้อม วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มีพลังเหนืออารมณ์ความรู้สึก ประกอบด้วย 
4 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีความเป็นรูปธรรม ความเป็นไปได้ หรือโอกาสความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเมื่อสถานการณ์แวดล้อม

เปลี่ยนไป 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก, หน้า 11) กล่าวว่า วิสัยทัศน์

หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง เป้าหมายและรายละเอียดของพันธกิจที่ชัดเจน เพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เบี่ยงเบนไปจากจุดมุ่งหมายที่กําหนด 
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วิสัยทัศน์นี้หมายถึงรวมความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมในที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วย 

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology 
in Education: ISTE, Online, 2009) ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติสําหรับ
ผู้บริหาร (national educational technology standard for administrators: NETS-A) ด้านภาวะผู้นํา
และวิสัยทัศน์ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมถึง 1) ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจและอํานวยความสะดวก
ให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) มีความตระหนักในการที่จะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ 3) สนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและองค์กร
ในท้องถิ่นด้วยการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม 

สรุปได้ว่า การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง
แนวทางการปฏิบัติงานมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์มีความทันสมัยและ
สร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์พัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
แวดล้อมเปลี่ยนไปสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนําสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการ
ตามเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจและอํานวยความสะดวกให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุน
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

9) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-35) กล่าวว่า

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลง
ความพยายาม/ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม/ความสามารถ
ที่คาดหวัง โดยประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจทํางานให้ดีกว่าเดิม  กระตุ้น
ให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้และปฏิบัติภารกิจอย่างสร้างสรรค์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตามบุคคล
อย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ แนวคิดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ( transformational leadership) 
เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน
และผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและ
องค์การ จูงใจผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม
หรือองค์การหรือสังคม ซึ่งกระบวนการผู้นําการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยสี่ประการ (4I’s) คือ การทีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence of charisma leadership: II or CL) หมายถึง การที่ผู้นํา
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง เป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจและทําให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นําและต้องการเลียนแบบ การสร้าง
แรงบันดาลใจ (inspirational motivation: IM) หมายถึง การที่ผู้นําจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน ท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม กระตุ้นจิตวิญญาณ
ของทีม (team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดแง่บวก 
สร้างและสื่อความหวังที่ผู้นําต้องการอย่างชัดเจน อุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ร่วมกัน แสดงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกระตุ้น
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ทางปัญญา (intellectual stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ตามหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( individualized consideration: IC) ดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม
มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการกระตุ้นทางปัญญา 
ตัวชี้วัดที่ 4 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (ออนไลน์, 2549) กล่าวว่า ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะ

มีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้นในองค์การ เป็นผู้นําที่มีความสามารถ
ในการนําการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ  พร้อมไปกับ
การส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย 
ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุเพ่ือมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม แต่จะเน้นการใช้สิ่งที่มีลักษณะ
เชิงนามธรรมมากกว่า เช่น การใช้วิสัยทัศน์ (vision) ค่านิยมร่วม (shared values) และการสร้างความสัมพันธ์
ต่อกัน (consideration) การพยายามทําให้กิจกรรมต่างๆ ที่ทํามีความหมายเชิงคุณค่า การสร้างความเข้าใจ
และความรู้สึกร่วมของผู้ตาม โดยตลอดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง 
จึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้นํา เช่น ค่านิยม (values) ความเชื่อ (beliefs) และคุณลักษณะอ่ืน 
เช่น ความมีบารมีหรือความเสน่หา (charisma) ของผู้นําเองมากกว่าการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้นํากับผู้ตาม ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเน้นที่” ความมีประสิทธิผล” (effectiveness) ของงานในบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อนของโลกยุคปัจจุบันความเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
จึงเหมาะสมและมีการนําไปใช้ในแทบทุกองค์การอย่างแพร่หลาย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550ข, หน้า 8-9) กล่าวว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางาน เป็นกระบวนการที่ผู้นํา
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 
ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ
ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม  

ราซิค และสแวนสัน (Razik & Swansons, 2001, p. 112) กล่าวว่า สําหรับผู้บริหาร
โรงเรียนนั้น การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับโรงเรียน หน้าที่พ้ืนฐานของโรงเรียนคือการให้บริการ 
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียน ชุมชน และสังคม โรงเรียนจึงต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม 
การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างสังคมใหม่ๆ และค่านิยมใหม่ๆ  ที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วจัดเตรียม
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอนและองค์การเพื่อให้ทําหน้าที่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ในการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้นผู้บริหารพึงมีความชัดเจนในคําตอบของคําถามต่างๆ ดังนี้ก่อน 
คือ 1) จะเปลี่ยนอะไร 2) ทําไมต้องเปลี่ยนแปลง 3) จะเปลี่ยนอย่างไร 4) เกี่ยวข้องกับใครบ้าง 
5) มีอุปสรรคอะไรบ้าง 6) คาดว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง 7) สิ่งที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
มีอะไรบ้าง 8) ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร 9) ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร สําหรับทรัพยากรมนุษย์
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ในองค์การทางการศึกษาหรือในโรงเรียนที่จะเป็นกลไกหรือตัวการในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ครู 
ราซิค และสแวนสัน (Razik and Swanson) ได้เสนอว่าครู คือ ผู้ที่จะต้องทําหน้าที่จัดสภาพการเรียน
การสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน ครูที่มีภาระหน้าที่อื่นอีกหลากหลายที่จะต้องกระทํา
การเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนครูที่จะต้องก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ครูที่จําเป็นต้องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งในการพัฒนาครูจะต้องคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงในบริบทขององค์การ โดยหากต้องการการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน มีลักษณะ
เป็นอย่างไรก็จะต้องพัฒนาครูให้มีลักษณะที่สอดคล้องต้องกันนั้น 

กริฟฟิน (Griffin, 1996, p. 524) กล่าวว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้ที่ดําเนินการเหนือความคาดหวังปกติ โดยการถ่ายโอนความรู้สึกต่อพันธกิจ การกระตุ้น
ประสบการณ์การเรียนรู้ การดลใจให้ใช้วิธีใหม่ในการคิด 

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology 
in Education: ISTE, Online, 2002) ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติสําหรับผู้บริหาร 
(national educational technology standard for administrators: NETS) ด้านภาวะผู้นําและ
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมถึง 1) มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกันกับบุคลากรในองค์การ 
2) พัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้สมบูรณ์ มีระบบการติดตามการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
3) สร้างวัฒนธรรมการทํางานที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ 4) ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
น่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ 5) สนับสนุนให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
6) สนับสนุน และดําเนินงานตามนโยบายด้านเทคโนโลยีการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐด้วยการบริหาร
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้นํามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่
ในตัวผู้ตาม ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้และปฏิบัติภารกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจูงใจผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การหรือ
สังคมเป็นผู้นําที่มีความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร พร้อมไปกับการส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ศิริลักษณ์ นาทัน (2550, หน้า 152-158) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โดยใช้กรอบ
แนวคิดการดําเนินงาน ICT ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรที่จําเป็น ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียน
การสอน พบว่า โรงเรียนในฝันมีสภาพความพร้อมในหลายด้านเช่นมีการสื่อสารแบบใช้สาย leased 
line มีการวางแผน ICT มีการนํา ICT มาใช้ในการัดการเรียนการสอนและพบสภาพปัญหาในแต่ละด้าน
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เช่นกัน คือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ การดําเนินการต่างๆ ล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ขาดการส่งเสริม
ครูและนักเรียนให้หาความรู้เพิ่มเติมจาก website 

เฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง (2551, หน้า 94-99) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจําแนกตามประเภทโรงเรียนและขนาดโรงเรียนและนํา เสนอแนวทาง
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยองเขต 2 พบว่า 

1) ปัญหาการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจําแนกตามประเภท
พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษามีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยโรงเรียนประถมศึกษามีปัญหาโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อจําแนกตามขนาดพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับ
มากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2) แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 

(1) ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

(2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรจัดทําห้องเรียนมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระ 

(3) ด้านการจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

(4) ด้านกระบวนการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

พรพิศ อินทะสุระ (2551, หน้า 74-77) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากในทุกด้านโดยด้านการมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการทํางานเป็นทีม
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและด้านการสื่อสารและการจูงใจตามลําดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุดคือด้านการพัฒนาตนเองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหน่งหน้าที่ต่า งกัน
มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามตําแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมพบว่า
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการทํางานเป็นทีม
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการมีวิสัยทัศน์มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ศิริจันทร์ พลอยกระโทก (2551, หน้า 61-65) ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นว่ามีการปฏิบัติมากกว่า
สมรรถนะด้านอ่ืนคือการทํางานเป็นทีมส่วนสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยกว่าสมรรถนะอ่ืนๆ คือ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ส่วนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กพบว่าควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในเชิงบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
การศึกษาควรส่งเสริมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานโดยการวางแผนจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัดและ
มีการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนและมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานเป็นระยะๆ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับบริหารและครู
ให้มีความสามารถในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์กรและยกย่อง
ให้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง (2551, หน้า 127) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการศึกษาในภาคกลางผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านนี้
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุง
การบริหารจัดการ พบว่า สมรระนะของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านนี้มีการปฏิบัติอยู่ในระดั บมาก 
3) ความสามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านนี้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

วุฒิภัทร พงษ์เพชร (2554, หน้า 169-170) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม พบว่า 1) สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่อยู่ในระดับมาก และโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก 2) การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ในระดับมาก และโรงเรียนขนาดเล็ก
อยู่ในระดับปานกลาง 3) สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการดําเนิน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โดยรวมและจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ตัวแปรสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 8 ตัว ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริหารที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม 
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ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่ามีตัวแปร 3 ตัว คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ที่สามารถพยากรณ์การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่ .786 สามารถอธิยายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
61.70 

วศิณี สืบสุทธา (2554, หน้า 78-80) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านด้านทรัพยากร
การเรียนรู้อยู่ในอันดับสูงสุดและด้านการบริหารจัดการภายในอยู่ในอันดับต่ํา สุด 2) การบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ํา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโดยด้านการเรียนการสอน
มีความสัมพันธ์อยู่ในอันดับสูงสุดและด้านความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชนมีความสัมพันธ์
อยู่ในอันดับต่ําสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อับดุลการี สาเมาะ (2554, หน้า 105) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1
ผลการวิจัย พบว่า ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มีประสบการณ์
การทํางานต่างกัน มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูมีทัศนะต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะการบริการที่ดีและสมรรถนะการทํางานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

กมลพัชร หินแก้ว (2555, หน้า 105) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสูงสุด
ตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการบริการที่ดี ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง 

ชาตรี ประสมศรี (2555, หน้า 93) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัย  พบว่า
ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการพัฒนาตนเอง
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รองลงมาคือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและด้านการมีวิสัยทัศน์ตามลําดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
ทีสุ่ดคือด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ 

ธนัชพัธ นภาคินทร์ (2557, หน้า 157) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สําหรับสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า สภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X =3.78) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านกระบวนการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ “มาก” ( X =3.93) รองลงมา คือ ด้านการเรียนการสอน ( X = 3.89) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ด้านการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ ( X = .65) 

นภัสนันท์ เบิกสีใส (2557, หน้า 117-118) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 พบว่า
ระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 พบว่า ในภาพรวมสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 สามารถดําเนินงานตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านสามารถดําเนินการอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดําเนินรองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านการเรียนการสอน 
ตามลําดับ 

ยุวดี จิตตโสภา (2557, หน้า 124) ได้ศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก สมรรถนะในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลําดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากมากไปน้อย คือด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารและจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านการมีวิสัยทัศน์สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ได้อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เซียน และไอดรัส (Zain & Idrus, 2004, pp. 201-211) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการมาเลเซียนสมาร์ทสคูล (Malaysian 
Smart School Project) ของประเทศมาเลเซียด้วยวิสัยทัศน์การศึกษาที่ว่า “การพัฒนาระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพระดับสากลโดยให้ความสําคัญกับศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคลและการตอบสนองต่อ
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อุดมการณ์แห่งชาติและปรัชญาการศึกษา” เพื่อศึกษาตามศักยภาพของบุคคลผลิตคนที่มีความรู้มี
สติปัญญาไตร่ตรองรู้จักวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเพียบพร้อมในทุกด้านมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อพระเจ้ามีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทางานให้ประสบผลสํา เร็จ
เพ่ือตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติโดยวางแผนการปฏิรูปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนให้ประสบผลสําเร็จภายในเวลา 10 ปีกําหนดให้มีการสร้างสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นในทุกระดับใช้หลักสูตร
แกนกลางและแนวคิดในการบูรณาการโรงเรียนต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพอีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้สอดรับกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและเพ่ือสนับสนุนการจัดหลักสูตรโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐานด้วยโครงการสมาร์ทสคูลที่เนื้อหาในหลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความแตกต่างของผู้เรียนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวัสดุและสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาทําให้การศึกษามีประสิทธิภาพกว่าการเรียนแบบเดิมดังนั้นปัจจุบันโรงเรียน
ประถมและมัธยมส่วนใหญ่ของมาเลเซียจึงเพียบพร้อมไปด้วยห้องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต 

กูรร์ (Gurr, 2006, pp. 161-165) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการทํางานของผู้บริหารโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมนักเรียนออสเตรเลียให้
พร้อมสําหรับการทํางานและการใช้ชีวิตที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้สร้างความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการเรียนการสอน  3 ด้าน
คือ 1) การบริการสารสนเทศ 2) การสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน และ 
3) แหล่งสารสนเทศผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่กําหนดความสําเร็จ คือ 1) ด้านนักเรียนได้แก่การมีความรู้
เรื่องเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการทํางานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตหาแนวทางการจัดการศึกษาและ
การวัดผลการเรียนการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศกระตุ้น
ให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์และความเข้าใจระดับสากลส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูล
นอกห้องเรียน 2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้แก่การพัฒนากลยุทธ์ในการยอมรับและ
นําเทคโนโลยีมาใช้คุณภาพของภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ของผู้จัดระบบการศึกษาและผู้นํา โรงเรียน
ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้เทคโนโลยีและผู้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ผู้นําประชาชนและผู้นําการเปลี่ยนแปลง
มีโอกาสได้รับการพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างเหมาะสมกลยุทธ์ในการบริหารด้านเทคนิคและ
การสนับสนุนแก่ครูการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการทางานเป็นทีมร่วมกับครู 3) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้แก่ความสามารถของโรงเรียนและนักเรียนในการเข้าถึงโครงข่ายที่มีความรวมเร็วการมีโครงสร้าง
ทีม่ีประสิทธิภาพและมีราคาที่เหมาะสมมีการจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อและการบริหาร
เครือข่ายที่ดีมีกลยุทธ์ในการหาผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและการวางแผนการลงทุนและค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

นูปเฟอร (Knupfer, 1988, pp. 29-38) ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการสอน พบว่า 
ครูจํานวนมากไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และสถานที่ในการจัดการเรียน
การสอน ผู้บริหารไม่สนับสนุนเพราะขาดความรู้และสงสัยว่าจะมีผลคุ้มค่าไหมขาดวัตถุประสงค์ในการสอน
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และแผนการสอน ขาดผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริงที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีเวลาสอน
และฝึกใช้ขาดการอบรมครู 

ทอมพ์สัน (Thompson, 1998, pp. 219-231) ได้ศึกษาและสรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาว่า การประเมินผู้บริหารศึกษาดําเนินการได้ยาก เนื่องจากแต่ละสถานศึกษา
มีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อม บริบทของชุมชน สังคม จากผลการศึกษาเขาเสนอว่าการประเมิน
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องมากกว่าใช้การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษาหรือการรายงานเหตุการณ์ กิจกรรม โครงการ การประเมิน ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหลายแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และควรมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาวิชาชีพ 
 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

โดยสรุปในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษายมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโดยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
ทั้งนี้สถานศึกษาจะพัฒนากลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยผู้วิจัยได้นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข, หน้า 1-3) ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 
3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 
7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ 9) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  

ส่วนการดําเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 2-3) ได้กล่าวไว้ 6 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การเรียนการสอน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 
6) ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ

ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษายมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
3.1.1 ประชากร ได้แก ่ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2559 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 29 โรงเรียน ครจู านวน 1,069 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 285 คน ที่ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) โดยก าหนดตามสัดส่วนของประชากรใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศต์ามสัดส่วนประชากรของแต่ละสถานศึกษา จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) 

 
ตาราง 1  ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (จ าแนกเป็นสถานศึกษา) 

อ าเภอ 
สถานศึกษา 
(จ านวน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ครู ครู 

เมือง 
บางน้ าเปรี้ยว 
บางปะกง 
บ้านโพธิ์ 

8 
5 
2 
3 

487 
109 
41 
75 

130 
29 
11 
20 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

อ าเภอ สถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ครู ครู 
พนมสารคาม 3 165 44 
สนามชัย 1 47 12 
ท่าตะเกียบ 1 31 8 
ราชสาส์น 1 12 3 
บางคล้า 2 37 10 
แปลงยาว 3 54 14 
คลองเขื่อน 1 11 3 

รวม 29 1,069  285 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการตามแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน และต าแหน่งวิทยฐานะ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 
3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 
7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ 9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
5 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีลักษณะแบบ สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เริ่มจาก มีการปฏิบัติ
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อยู่ในระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
3) การเรียนการสอน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนัก
คะแนนดังนี้ 

การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก  
3 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.3 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ
การวิจัย  

3.3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.3.3 ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า.5ระดับ 
3.3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน า 

ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับขอบข่ายและเนื้อหาที่ก าหนดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
3.3.5 น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจ านวน 5 ท่าน 

ไปพิจารณาความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
และหาความสอดคล้องของแบบสอบถามและค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item 
objective congruence) คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(ด้านเนื้อหา) 
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2) นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ            
 (ด้านเนื้อหา) 

3) ดร.อังคณา กุลนภาดล     อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ด้านสถิติ) 

4) นางรัตนาภรณ์ แสงกระจ่าง    ครวูิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ    
   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 

    (ด้านสถิติ) 
 5) อาจารย์วรรณา รัตนประเสริฐ    อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ด้านภาษา) 

3.3.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

3.3.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น าไปทดลองใช้ 
(try out) กับบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ านวน 3 โรงเรียนๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 30คน 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha-Coefficient)ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ประกอบด้วย ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อและค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 53 ข้อ ได้ค่า α= .98 
และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา จ านวน 26 ข้อ มีค่า α= .96 

3.3.8 น าผลที่ได้จากการทดลองใช้แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายแล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพ่ือขอความร่วมมือ

จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพ่ือขออนุญาตให้ครูในสถานศึกษา
เป็นกลุ่มตัวอยา่งตอบแบบสอบถาม จ านวน 285 ฉบับ 

3.4.2 น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน
ที่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 

3.4.3 การส่งแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง จ านวน 285 ฉบับ 
3.4.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถาม

ไปแล้ว 2 สัปดาห์ ได้รับคืนมา 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถ่ี

และหาค่าร้อยละ  
3.5.2 วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนมีสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับใด
โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวคิดตามเกณฑ์ของบุญชมศรี
สะอาด (2554, หน้า 103) ดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด 
3.5.3 วิเคราะห์การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนมีการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับใด โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
เป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวคิดตามเกณฑ์ของบุญชมศรีสะอาด (2554, หน้า 103) ดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product - moment coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบเกณฑ์โดยอาศัยแนวคิด
ของบุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 127) ดังนี้ 
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1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ + 1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์

กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ 
คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบ
แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรือผกผันกันส าหรับการพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.80 – 1.00 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.60 – 0.79 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 – 0.59 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ในช่วง 0.20 – 0.39 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษากับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.19 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับน้อยมากที่สุด  

3.5.5 วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (enter multiple regression analysis) 
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.6.1 สถิติพื้นฐาน 

1) ค่าร้อยละ (percentage) 
2) ค่าเฉลี่ย (mean) 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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3.6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient)  
2) สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งวิทยฐานะ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพื่อหาความสามารถ
ในการพยากรณส์มรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
4.2 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
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   n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   X  แทน ค่าเฉลี่ย 
    S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
   F แทน ค่าสถิตกิารแจกแจงแบบเอฟ (f-distribution) 
    r แทน สัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
   b แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ท่ีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   R แทน ค่าสัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
   R2 แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
   p แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
   df แทน ชั้นความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
   ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   a แทน ค่าคงที ่
   S.E.b. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
   X1 แทน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   X2 แทน ด้านการบริการที่ด ี
   X3 แทน ด้านการพัฒนาตนเอง 
   X4 แทน ด้านการท างานเป็นทีม 
   X5 แทน ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
   X6 แทน ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 
   X7 แทน ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
   X8 แทน ด้านการมีวิสัยทัศน ์
   X9 แทน ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   X แทน สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

   Y แทน การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      เพ่ือการศึกษา 

   y’ แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Z’y แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งวิทยฐานะ 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งวิทยฐานะ 

 

 
จากตาราง 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.30 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 วุฒิปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 185 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.90 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาโท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามล าดับ ประสบการในการท างานที่มาก
ที่สุด คือ 16 ปีขึ้นไปจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 รองลงมา คือ 11-15 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.80 6-10 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และน้อยกว่า 6 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 ตามล าดับครูช านาญการพิเศษมากที่สุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมา คือ
ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และครูช านาญการ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.90 ตามล าดับ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 

หญิง 
116 
169 

40.70 
59.30 

รวม 285 100.00 
2. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท 

185 
9 
91 

64.90 
3.20 
31.90 

รวม 285 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน   

น้อยกว่า 6ปี 
6-10 ปี 

    11-15 ปี 
    16 ปีขึ้นไป 

30 
34 
45 
176 

10.50 
11.90 
15.80 
61.80 

รวม 285        100.00 
4. ต าแหน่งวิทยฐานะ   
 ไม่มีวิทยฐานะ 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 

72 
51 
162 

25.30 
17.90 
56.80 

รวม 285 100.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้าน 
 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี  
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์  
6. การสื่อสารและการจูงใจ  
7. การพัฒนาศักยภาพบุคคล  
8. การมีวิสัยทัศน์  
9. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

4.29 
4.33 
4.24 
4.26 
4.34 
4.31 
4.36 
4.38 
4.34 

0.57 
0.72 
0.67 
0.64 
0.61 
0.56 
0.58 
0.61 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
5 
9 
8 
4 
6 
2 
1 
3 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.57 มาก  
  

จากตาราง 3  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าการมีวิสัยทัศน์ ( X =4.38) มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ( X =4.36) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.34) 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X =4.34) การบริหารที่ดี ( X =4.33) การสื่อสารจูงใจ ( X = 4.31) 
การการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X =4.29) การท างานเป็นทีม ( X =4.26) และการพัฒนาตนเอง ( X = 4.24) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีคุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

4.57 
4.37 
4.34 

 

0.60 
0.70 
0.79 

 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 

1 
2 
3 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. มีการน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่มาใช้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็น 

รูปธรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

4.16 
 

4.22 
4.10 

 

0.69 
 

0.67 
0.67 

มาก 
 

มาก 
มาก 

5 
 
4 
6 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.57 มาก  

 
จากตาราง 4  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.29) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ( X = 4.57) 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีคุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ( X = 4.37) 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X =4.34) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.22) 
มีการน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ( X = 4.16) และมีการวัดผล
การปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ ( X = 4.10) ตามล าดับ 

 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการบริการที่ด ี
 

ด้านการบริการที่ดี 
n =285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ใช้ความสามารถ ความรู้ในงาน มาปรับปรุงระบบ 

บริการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบบริการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความอดทน  
4. มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

4.41 
 

4.17 
 

4.34 
4.38 

0.71 
 

0.80 
 

0.89 
0.83 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

1 
 
5 
 
3 
2 

5. มีการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 4.33 0.85 มาก 4 
เฉลี่ยรวม 4.33 0.72 มาก  

 
จากตาราง 5  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ด้านการบริการที่ดี โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าใช้ความสามารถ ความรู้ในงานมาปรับปรุงระบบ บริการให้มีประสิทธิภาพ 
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( X =4.41) มีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมา ได้แก่ มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ( X =4.38)
มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความอดทน ( X =4.34) มีการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
( X =4.33) และใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ( X = 4.17) ตามล าดับ 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการพัฒนาตนเอง 
 

ด้านการพัฒนาตนเอง 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ือน ามาปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น 
4.25 0.70 มาก 3 

2. มีการติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในวงการวิชาการและวงการวิชาชีพ 

4.20 0.75 มาก 6 

3. มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนา 
องค์กรและวิชาชีพ 

4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ๆ  
เช่น การประชุม สัมมนา 

5. สามารถด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย 
6. น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง 
7. น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานจนสามารถ 

ด าเนินได้ตามเป้าหมาย 

4.36 
 

4.26 
 

4.22 
4.25 
4.10 

0.77 
 

0.84 
 

0.88 
0.82 
0.80 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
 
2 
 
5 
4 
7 

 
เฉลี่ยรวม 4.24 0.67 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบว่า  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.24) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนา
องค์กรและวิชาชีพ ( X = 4.36) มีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมา ได้แก ่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ
ใหม่ๆ เช่น การประชุมสัมมนา ( X =4.26) มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ดีขึ้น ( X =4.25) น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ( X =4.25)สามารถด าเนินกิจกรรมตรง
ตามเป้าหมาย ( X =4.22) มีการติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ในวงการวิชาการและวงการวิชาชีพ 
( X =4.20) และน าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานจนสามารถด าเนินได้ตามเป้าหมาย ( X = 4.10)
ตามล าดับ 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการท างานเป็นทีม 

 

ด้านการท างานเป็นทีม 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม 4.25 0.78 มาก 4 
2. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อน 

ร่วมงาน 
4.25 0.79 มาก 3 

3. มีการแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 4.24 0.70 มาก 5 
4. มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่ 

หลากหลาย 
4.27 0.74 มาก 2 

5. มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
ในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้ 
ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน 

4.28 0.70 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.26 0.64 มาก  
 

จากตาราง 7  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการท างานเป็นทีม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีการเสริมแรงให้ก าลังใจ สนับสนุน
เพ่ือนร่วมงาน ( X =4.28) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
กลุ่มคนที่หลากหลาย ( X =4.27) มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ( X =4.25) 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม ( X =4.25) และมีการแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม ( X =4.24) ตามล าดับ 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 

ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ 

ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. มีความสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ  

จัดท าอย่างเป็นระบบ 
3. สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  

ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา 

4.24 
 

4.33 
 

4.43 
 

0.69 
 

0.72 
 

0.68 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

5 
 
4 
 
1 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

 

ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. มีการพัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 
5. มีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ 

 
 

4.34 
 

4.35 

 
 

0.70 
 

0.68 

 
 

มาก 
 

มาก 

 
 
3 
 
2 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.61 มาก  
 

จากตาราง 8  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.34) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา ( X =4.43) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
มีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจด าเนินการอย่างเป็นระบบ
( X =4.35) มีการพัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( X =4.34) มีความสามารถ
รวบรวมสิ่งต่างๆ จัดท าอย่างเป็นระบบ ( X =4.33) และมีความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ            
ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด ( X =4.24) ตามล าดับ 
 

ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

 

ด้านการสื่อสารและจูงใจ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูด 

การเขียนและการโต้ตอบ 
4.51 0.70 มาก

ที่สุด 
1 

2. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีในโอกาส
และสถานการณ์ต่างๆ เช่น internet e-mail 

4.34 0.62 มาก 2 

3. สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย  ยอมรับคล้อยตาม 
อย่างมีความเข้าใจระหว่างกันและกัน 

4. มีการน าเสนอแนวคิดเชิงบวกในโอกาสต่างๆ 
5. มีการให้ก าลังใจและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง

บุคคลในกรณีท่ีมีความขัดแย้งหรือป้องกันความขัดแย้ง 

4.29 
 

4.24 
4.27 
4.21 

0.72 
 

0.68 
0.72 
0.66 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

3 
 
5 
4 
6 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.56 มาก  
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จากตาราง 9  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการสื่อสารและการจูงใจโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.31) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการพูดการเขียนและการโต้ตอบ ( X =4.51) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความสามารถ
ในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ เช่น internet e-mail ( X =4.34)
สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม อย่างมีความเข้าใจระหว่างกันและกัน 
( X =4.29) มีการให้ก าลังใจและให้เกียรติผู้อ่ืน ( X =4.27) มีการน าเสนอแนวคิดเชิงบวกในโอกาสต่างๆ 
( X =4.24) และมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลในกรณีที่มีความขัดแย้ง
หรือป้องกันความขัดแย้ง ( X =4.21) ตามล าดับ 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

เพ่ิมพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4.41 0.66 มาก 1 

2. มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ  สอนงาน   
ให้ค าปรึกษา แนะน า 

4.31 0.69 มาก 5 

3. มีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือน
ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 

4.27 0. 77 มาก 6 

4. มีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.35 0.66 มาก 4 
5. ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง  4.38 0.65 มาก 3 
6. อ านวยความสะดวกในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เรื่องเทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ 
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ 
เป้าหมายขององค์การอย่างต่อเนื่อง 

4.41 0.67 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.36 0.58 มาก  
 

จากตาราง 10  พบว่า  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.36) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ( X =4.41) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
( X =4.41) มีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ( X =4.35) มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ สอนงาน 
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ให้ค าปรึกษา แนะน า ( X =4.31) และมีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
( X =4.27) ตามล าดับ 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีความสามารถในการก าหนดทิศทางแนวทาง 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
4.35 0.75 มาก 6 

2. มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

4.42 0.65 มาก 4 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ 4.44 0.65 มาก 1 
4. มีการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 4.42 0.68 มาก 5 
5. ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์แวดล้อม

เปลี่ยนไป 
4.44 0.68 มาก 3 

6. มีความสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติ 
ที่จะน าสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

7. มีการสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวก 
ให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงาน 

4.44 
 

4.34 

0.70 
 

0.76 

มาก 
 

มาก 

2 
 
7 

8. มีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

4.23 0.69 มาก 
 

8 

เฉลี่ยรวม 4.38 0.61 มาก  
 

จากตาราง 11  พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการมีวิสัยทัศน์โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์  
( X = 4.44) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน าสถานศึกษา
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ( X =4.44) ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 
( X =4.44) มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ( X =4.42) มีการพัฒนาองค์กร
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ( X =4.42) มีความสามารถในการก าหนดทิศทางแนวทางการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ( X =4.35) มีการสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคคลากรในการปฏิบัติงาน ( X =4.34) และมีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล ( X =4.23) ตามล าดับ 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพล 

ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม 
4.17 0.70 มาก 5 

2. มีการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นศักยภาพและ
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ตาม 

4.33 0.77 มาก 4 

3. มีการกระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้และปฏิบัติภารกิจ
อย่างสร้างสรรค์ 

4.44 0.70 มาก 1 

4. มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจูงใจผู้ร่วมงานและ 
ผู้ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ
หรือสังคม 

4.37 0.69 มาก 3 

5. เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

4.41 0.73 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.63 มาก  

  
จากตาราง 12  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.34) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการกระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้
และปฏิบัติภารกิจอย่างสร้างสรรค์ ( X =4.44) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เป็นผู้น าที่มีความสามารถ
ในการน าการเปลี่ยนแปลงการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร  ( X =4.41) 
มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจูงใจผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ
หรือสังคม ( X =4.37) มีการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ตาม 
( X =4.33) และมีพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม ( X =4.17) 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้าน 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 

n = 285 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2. โครงสร้างพื้นฐาน 
3. การเรียนการสอน 
4. กระบวนการเรียนรู้ 
5. ทรัพยากรการเรียนรู้ 
6. ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน 

4.28 
4.25 
4.29 
4.31 
4.17 
4.28 

0.55 
0.52 
0.63 
0.60 
0.60 
 0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
5 
2 
1 
6 
4 

เฉลี่ยรวม 4.26 0.54 มาก  
  
 จากตาราง 13  พบว่า การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า กระบวนการเรียนรู้ ( X =4.31) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเรียนการสอน 
( X =4.29) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ( X =4.28) ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน  
( X =4.28) โครงสร้างพื้นฐาน ( X =4.25) และทรัพยากรการเรียนรู้ ( X =4.17) ตามล าดับ 
 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายจาก
ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4.41 
 

4.37 
 
 

4.25 
 

0.64 
 

0.64 
 
 

0.78 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

1 
 
2 
 
 
3 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

 

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. สถานศึกษามีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีระบบงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น

ปัจจุบันตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. สถานศึกษามีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารโดยตรง 

4.18 
 
4.23 
 
4.24 

0.65 
 
0.67 
 
0.75 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

6 
 
5 
 
4 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.55 มาก  
 

จากตาราง 14  พบว่า  การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ( X =4.41) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการสนับสนุน
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน ( X =4.37) สถานศึกษา
มีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายจากชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( X =4.25) สถานศึกษามีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยตรง ( X =4.24) สถานศึกษามีระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ( X =4.23) และสถานศึกษามีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ( X =4.18) ตามล าดับ 
 

ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบ

เครือข่ายภายในสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอน 
3. สถานศึกษามีซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ใน

สถานศึกษาท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

4.35 
 

4.32 
 

4.16 
 

.65 
 

0.71 
 

0.81 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

1 
 
3 
 
4 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. สถานศึกษามีระบบการบ ารุงรักษาและความมั่นคง 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสถานศึกษา 

4.34 
4.08 

0.64 
0.68 

มาก 
มาก 

2 
5 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.52 มาก  
 

จากตาราง 15  พบว่า  การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 จังหวัดฉะเชิง เทรา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยสถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 
( X =4.35) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( X =4.34)
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์ เน็ตที่ ใช้ เ พ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
( X =4.32) สถานศึกษามีซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  ( X =4.16)
และสถานศึกษามีระบบการบ ารุงรักษาและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถานศึกษา ( X =4.08) ตามล าดับ 
 

ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

 

ด้านการเรียนการสอน 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้
ตามแผนฯที่ก าหนด 

4.29 0.68 มาก 2 

2. สถานศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสอนให้แก่ครู 

4.28 
 

4.38 
 
 

4.22 
 

0.70 
 
0.70 
 
 
0.79 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

3 
 
1 
 
 
4 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.63 มาก  
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จากตาราง 16 พบว่า  การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเรียนการสอน
โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.38) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯที่ก าหนด  
( X =4.29) สถานศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 
( X =4.28) และผู้บริหารเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนให้แก่ครู
( X =4.22) ตามล าดับ 

 
ตาราง 17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับ และอันดับ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูด้านกระบวนการเรียนรู้ 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4.22 
 

0.64 มาก 3 

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท ากิจกรรม
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความสนใจของผู้เรียน 

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็น
เครื่องมือในการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน 

4. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.21 
 
 

4.30 
 
 

4.50 
 

0.73 
 
 

0.69 
 
 

0.66 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากที่สุด 

4 
 
 
2 
 
 
1 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.60 มาก  
 

จากตาราง 17 พบว่า  การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 จังหวัดฉะเชิง เทรา 
ด้านกระบวนการเรียนรู้โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.50) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษา
มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือ
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ในการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน ( X =4.30) สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ( X =4.22) และสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามความสนใจของผู้เรียน ( X =4.21) ตามล าดับ 
 
ตาราง 18  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

ทรัพยากรการเรียนรู้ 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีระบบจัดการแหล่งการ

เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.23 
 

4.20 

0.71 
 

0.71 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
2 

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดรวบรวมสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

4. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ  
ตามศักยภาพของสถานศึกษา 

4.09 
 
 

4.16 

0.57 
 
 

0.74 

มาก 
 
 

มาก 

4 
 
 
3 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.60 มาก  
 

จากตาราง 18 พบว่า  การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทรัพยากร
การเรียนรู้โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยสถานศึกษาสนับสนุนให้มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
( X =4.23) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนให้มีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X =4.20) สถานศึกษาสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฯลฯตามศักยภาพของสถานศึกษา ( X =4.16) และสถานศึกษาสนับสนุน
ให้มีการจัดรวบรวมสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
( X =4.09) ตามล าดับ 
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ตาราง 19  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 

ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
n = 285 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษามีการวางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์  

ทางเทคโนโลยี ส าหรับใช้ในโรงเรียน  
จากองค์กรภาครัฐเอกชนและชุมชน 

2. สถานศึกษามีการให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 

4.34 
 
 

4.22 

0.72 
 
 

0.78 

มาก 
 
 

มาก 

1 
 
 
3 

3. สถานศึกษามีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.27 
 

0.69 
 

มาก 
 

2 
 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.69 มาก  

  
จากตาราง 19 พบว่า  การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสถานศึกษามีการวางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี ส าหรับใช้
ในโรงเรียน จากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน ( X =4.34) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
สถานศึกษามีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นรวมถึง
องค์กรภาครัฐและเอกชน ( X =4.27) และสถานศึกษามีการให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ( X =4.22) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   
ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ

ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X 

X1 1.000          
X2 .759* 1.000         
X3 .850* .874* 1.000        
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X 

X4 .769* .800* .853* 1.000       
X5 .796* .865* .901* .792* 1.000      
X6 .783* .858* .861* .809* .889* 1.000     
X7 .765* .784* .814* .805* .781* .824* 1.000    
X8 .849* .877* .929* .839* .927* .917* .855* 1.000   
X9 .820* .820* .881* .816* .878* .855* .829* .928* 1.000  
Y .712* .692* .723* .591* .780* .719* .653* .809* .759* .771* 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 20 พบว่า สมรรถนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .771 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีวิสัยทัศน์ 
มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุดกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา (rx8y=.809) รองลงมา ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความสัมพันธ์ระดับมาก
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx5y=.780) 
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx9y=.759) ด้านการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์ระดับมาก
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx3y=.723) 
ด้านการสื่อสารและจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx6y=.719) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ระดับมาก
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx1y=.712) 
ด้านการบริการที่ดีมีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx2y=.692) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์ระดับมาก
กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx7y=.653) และ
ด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx4y=.591) 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตาราง 21  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
Source of Variation SS df MS F Sig 

Regression 59.895    9 6.655 73.215 .000b 
Residual 24.996 275   .091   

Total 84.891 284    
*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวณสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไป 

 
ตาราง 22  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

b S.E.b.  t sig 
constant 1.017 .159  6.402* .000 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .177 .063 .185 2.787* .006 
การบริการที่ดี (X2) .014 .058 .018 .232 .816 
การพัฒนาตนเอง (X3) -.203 .086 -.251 -2.356* .019 
การท างานเป็นทีม (X4) -.229 .059 -.269 -3.893* .000 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .285 .087 .319 3.263* .001 
การสื่อสารและการจูงใจ (X6) -.144 .087 -.149 -1.650 .100 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) -.040 .065 -.043 -.626 .532 
การมีวิสัยทัศน์ (X8) .790 .128 .882 6.183* .000 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X9) .084 .079 .097 1.058 .291 
R = .840* 
R2 = .706 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 22 พบว่า  สมรรถนผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอ านาจ
พยากรณ์มากที่สุด ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ (X8) รองลงมา คือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) การพัฒนาตนเอง (X3) และการท างานเป็นทีม (X4) ส่วนตัวแปรสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การบริการที่ดี (X2) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
(X7) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X9) 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณเท่ากับ .840 ส่วนค่าสหสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ .706 หมายถึง สมรรถนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมได้ร้อยละ 70.60 แสดงว่า สมรรถนผู้บริหารสถานศึกษา 5 ตัวแปร
ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ (X8) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) การพัฒนาตนเอง 
(X3) และการท างานเป็นทีม (X4) ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับสมรรถนผู้บริหารสถานศึกษา 4 ตัวแปร ได้แก่ การบริการที่ดี 
(X2) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(X9) ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยสร้าง
เป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ  
y’= a + bx 
y’= 1.017 + .177X1 -.203X3-.229X4 + .285X5+ .790X8 
สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
Z’y= .185X1-.251X3-.269X4 + .319X5 + .882X8 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการ

ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาต่อการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมมติฐานการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้านส่งผลกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

1) ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,069 คน ใน 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัย อ าเภอท่าตะเกียบ 
อ าเภอราชสาส์น อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอคลองเขื่อน 
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                   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 285 คน ที่ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) โดยก าหนดตามสัดส่วนของ
ประชากรใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละสถานศึกษา จากนั้นท าการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการตามแนวคิด 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน และต าแหน่งวิทยฐานะ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพ่ือขอ
ความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อขออนุญาตให้ครู
ในสถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน 285 ฉบับ 

2) น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน
ที่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 

3) การส่งแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง จ านวน 285 ฉบับ 
4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถาม

ไปแล้ว 2 สัปดาห์ ได้รับคืนมา 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะหข์้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่

และหาค่าร้อยละ  
2) วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  
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3) วิเคราะห์การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่า
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment coefficient) 

5) วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (enter multiple regression 
analysis)  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30  
รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 วุฒิปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 185 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.90 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาโท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และ
วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามล าดับ ประสบการในการท างาน
ที่มากที่สุด คือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 รองลงมา คือ 11-15 ปี จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.80 6-10 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และน้อยกว่า 6 ปี จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ ครูช านาญการพิเศษมากที่สุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.80 รองลงมา คือ ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และครูช านาญการ
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 ตามล าดับ 

5.1.2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การบริหาร
ที่ดี การสื่อสารจูงใจ  การการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม และการพัฒนาตนเอง ตามล าดับเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ มีคุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องมีการน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
และมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ ตามล าดับ 

2) การบริการที่ดี โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ใช้ความสามารถ ความรู้ในงานมาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
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มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณลักษณะ
เป็นบุคคลที่มีความอดทน มีการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ และใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี
มาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ตามล าดับ 

3) การพัฒนาตนเอง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมา ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ๆ เช่น การประชุม สัมมนา 
มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนา
ตนเองสามารถด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย มีการติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในวงการวิชาการ
และวงการวิชาชีพและน าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานจนสามารถด าเนินได้ตามเป้าหมาย ตามล าดับ 

4) การท างานเป็นทีม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
สนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 

5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
ของงานหรือของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจด าเนินการอย่างเป็นระบบมีการพัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ จัดท าอย่างเป็นระบบและมีความ สามารถ
ในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามล าดับ 

6) การสื่อสารและการจูงใจ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการพูดการเขียน
และการโต้ตอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี
ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ เช่น internet e-mail สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ
คล้อยตาม อย่างมีความเข้าใจระหว่างกันและกัน  มีการให้ก าลังใจและให้เกียรติผู้อ่ืน มีการน าเสนอแนวคิด
เชิงบวกในโอกาสต่างๆ และมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล  
ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือป้องกันความขัดแย้ง ตามล าดับ   

7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
เพ่ิมพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความตั้งใจ
ที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง มีปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ด ีมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ สอนงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และมีความสามารถ
ในการช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ตามล าดับ 

8) การมีวิสัยทัศน์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ มีความสามารถมองเห็น
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วิธีการปฏิบัติที่จะน าสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ มีการพฒันาองค์กรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีความสามารถในการก าหนดทิศทางแนวทางการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน มีการสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวก
ให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงานและมีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล ตามล าดับ 

9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการกระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้และปฏิบัติภารกิจ
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กรมีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจูงใจผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การหรือสังคมมีการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้น
ศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ตามและมีพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ตาม ตามล าดับ 

5.1.3 การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า  
กระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรการเรียนรู้ตามล าดับ 

1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการสนับสนุน
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน สถานศึกษามีการส่งเสริม
และประสานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษามีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยตรง สถานศึกษามีระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษามีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบเครือข่าย
ภายในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา 
มีซอฟต์แวร์ที่จ า เป็นส าหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และสถานศึกษามีระบบ
การบ ารุงรักษาและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 
ตามล าดับ 

3) การเรียนการสอน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
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ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือและ
การจัดการเรียนรู้ตามแผนฯที่ก าหนด สถานศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายและผู้บริหารเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการสอนให้แก่ครู ตามล าดับ 

4) กระบวนการเรียนรู้ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการ สร้างสรรค์และ
น าเสนอผลงาน สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานศึ กษา
มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความสนใจ
ของผู้เรียน ตามล าดับ  

5) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สถานศึกษาสนับสนุนให้มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนให้มีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฯลฯ ตามศักยภาพของสถานศึกษา และสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดรวบรวมสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามล าดับ 

6) ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สถานศึกษามีการวางแผนจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี ส าหรับใช้ในโรงเรียน จากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาครัฐ และเอกชน และสถานศึกษามีการให้บริการความรู้กับชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือตามล าดับ  

5.1.4 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับมากโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .771 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุดกับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx8y=.809) รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx5y=.780) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(rx9y=.759) ด้านการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx3y=.723) ด้านการสื่อสารและจูงใจ
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มีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา (rx6y=.719) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (rx1y=.712) ด้านการบริการที่ดีมีความสัมพันธ์
ระดับมากกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(rx2y=.692) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์ระดับมากกับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (rx7y=.653) และด้านการท างานเป็นทีมมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา (rx4y=.591) 

5.1.5 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอ านาจ
พยากรณ์มากที่สุด ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ (X8) รองลงมือ คือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) การพัฒนาตนเอง (X3) และการท างานเป็นทีม (X4)  

ส าหรับตัวแปรสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การบริการที่ดี (X2) 
การสื่อสารและการจูงใจ (X6) การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(X9) 
 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื ่องสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1 จากการศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ อินทะสุระ (2551, หน้า 74-77) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริจันทร์พลอยกระโทก (2551, หน้า 61-65) ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ยุวดี จิตตโสภา (2557, หน้า 102) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นโยบายการจัดการศึกษาของไทยมุ่งเน้นและ
ให้ความส าคัญสูงสุดกับ “คุณภาพการศึกษา” โดยในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน
หลักที่ส าคัญที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ กมลพัชร หินแก้ว (2555, หน้า 111) กล่าวว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนของการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการต่างๆ 
ภายในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้น ายุคใหม่เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 55) กล่าวว่าสมรรถนะมีบทบาทและความส าคัญต่อการจัดการ
จัดการศึกษาและโรงเรียนถือเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และก าหนดทิศทาง
ความส าเร็จของโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 ดังกล่าว
ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และมีค่าตอบแทนวิทยฐานะอีกทั้ง
เป็นต าแหน่งที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสังคม ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษา
ในโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดได้หรือไม่ ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะที่เหมาะสมในการน าพา
องค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม และทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกได้ จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้จากการศึกษา ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.2 จากการศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และอยู่ในอันดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี ประสมศรี (2555, หน้า 91) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้น า
ยุคใหม่เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารสถานศึกษามีการวางแผน
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนค้นหาโอกาสอุปสรรคของการท างานเพื่อก าหนดเป็นวิสัยทัศน์เป้าหมาย
พันธกิจและกลยุทธ์ให้อดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นกว่าเดิม (กมลพัชร หินแก้ว, 2555, หน้า 111) นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังมีความสามารถ
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน (อับดุลการี สาเมาะ, 2554, หน้า 112) จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผล
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ให้จากการศึกษา ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.3 จากการศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการพัฒนาตนเองค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่อยู่ในล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดีจิตตโสภา (2557, หน้า 124) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาและก าหนดทิศทางความส าเร็จของโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ า เป็นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต าแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะและมีค่าตอบแทนวิทยฐานะอีกทั้งเป็นต าแหน่งที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกสังคมดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาใน โรงเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้หรือไม่ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถรวมทั้งคุณลักษณะที่เหมาะสมในการน าพาองค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
ทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2552, หน้า 55) ผู้บริหารต้องศึกษาและพัฒนาตนเองให้สมกับเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริงดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีเทคนิคในการพัฒนาตนเองแตกต่างกันไปเช่นการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานเข้าอบรมประชุมสัมมนา (ธีระ รุญเจริญ, 
2550, หน้า 115) จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้จากการศึกษา ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการพัฒนาตนเอง 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.4. จากการศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย
พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนภัสนันท์เบิกสีใส 
(2557, หน้า 117-118) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 พบว่า ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 ในภาพรวมสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เขต 23 สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง (2551, หน้า 133-136) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

102 

สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในภาคกลาง พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 3 สมรรถนะ 1) ความสามารถ
ใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม พบว่า
สมรรถนะในด้านนี้อยู่ในระดับมาก 2) ความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุง
การบริหารจัดการ พบว่าพบว่าสมรรถนะในด้านนี้อยู่ในระดับมาก 3) ความสามารถส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว่าสมรรถนะในด้านนี้อยู่ในระดับมาก  สอดคล้อง
กับวศิณี สืบสุทธา (2554, หน้า 78-80) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประเทศไทยมีพัฒนาการในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งในการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ การใช้ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้ในกระบวนการเรียนรู้
เ พ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาตลอดจนการใช้ในภาคประชาสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554, หน้า 1-2) การน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือเพ่ือให้น าไปสู่การผลิตการเข้าถึงการแพร่กระจายความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงสนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ตในการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอย่างกว้างขวางกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาขึ้นและก าหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานนี้เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาและเพื่อเป็นการป้องกันภัย
ทางอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้เรียนผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึง
บริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 1) 
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

5.2.5. จากการศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในอันดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชพัธนภาคินทร์ 
(2557, หน้า 135) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มประเทศอาเซียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขัน
ของภูมิภาคการร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกันน าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเพื่อรองรับการปรับตัวการเคลื่อนย้ายสินค้าบริก าร
การลงทุนและแรงงานเสรีโดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของถาบันการศึกษา
ในภูมิภาคและการรับรองระบบเทียบหน่วยกิตระหว่างกันจะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษา
ของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้เป็นมาตรฐาน
เทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหมายความว่าเรียนรู้เพ่ือให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้อง
ให้ได้ทั้งสาระวิชาและได้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพเพ่ือความส า เร็จทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558, หน้า 1,81) และเนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมายผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลายด้านความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้
และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการด าเนินการให้มีระบบสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีเข้าไปช่วย
จัดการประสิทธิภาพทุกกระบวนการเรียนรู้จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.6. จากการศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทรัพยากร
การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากแต่อยู่ในล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิรา ปัจจัยโคถา 
(2557, หน้า 69) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา ในอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลวิจัยพบว่า
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อการเรียนรู้มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนของนักเรียน 
การจัดเก็บสื่อให้เป็นระบบจ าท าให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้โดยครูผู้สอนสามารถสั่งงาน
ให้ท าการค้นคว้าในหัวข้อบทเรียนที่ได้จากการสืบค้นสารสนเทศที่ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ
ห้องสาระการเรียนรู้ต่างๆ ความรู้จากสื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียน ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการัดท าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถพัฒนาการจัดเก็บทรัพยากรการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ (วุฒิภัทร พงษ์เพชร, 2554, หน้า 175) และสถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดรวบรวมสื่อ นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบ จัดตั้งศูนย์สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดเป็นคลังแหล่งเรียนรู้ หรือ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตามศักยภาพของโรงเรียน (วรรณวิมล ชูวงษ์, 2558, หน้า 93) จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงส่งผลให้การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทรัพยากรการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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5.2.7 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .771 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวุฒิภัทร พงษ์เพชร (2554, หน้า 169-170) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีสัมพันธ์กับการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในหมวด 9 
เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ 
สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทั้งนี้
เปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 23) ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความตื่นตัวในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอใน
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก 

5.2.8. จากการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 5 ตัวแปร คือ การมีวิสัยทัศน์ (X8) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
(X5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) การพัฒนาตนเอง (X3) และการท างานเป็นทีม (X4) ส่วนตัวแปรสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จ านวน 4 ตัวแปร คือ การบริการที่ดี (X2) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) การพัฒนาศักยภาพ
บุคคล (X7) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X9) ซึ่งสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมได้ร้อยละ 70.60 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อแยกเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่า 
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1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดมาแล้ว จึงเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร มีอุดมการณ์ 
วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้น า (ชาตรี โพธิกุล, 2552, หน้า 104) สอดคล้องกับ นุชนรา รัตนศิระประภา
(2555, หน้า 287-288) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต่างพยายามพัฒนาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดความสามารถทักษะสมรรถนะติดตัวสามารถปรับประยุกต์หรือบูรณาการทุกองค์ประกอบของ
สมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จซึ่งได้ประยุกต์แนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะไปใช้โดยประมวลองค์ประกอบพ้ืนฐานดังกล่าวแล้วประยุกต์ใช้ในส่วนของ
กระบวนการบริหารจัดการเป็นหลักด้วยความเชื่อว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติการบริหารจัดการ
หน่วยปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนเน้นทิศทางที่มุ่งสู่ข้างหน้าเป็นความพยายามของผู้บริหารที่จะประสานความต้องการและ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาเข้ากับความต้องการและจุดมุ่งหมายของบุคคลโดยผ่านกระบวนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพงานและจากการก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติส าหรับ
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ไว้ว่าผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคคลากรในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมีความตระหนักในการที่จะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
สนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและองค์กรในท้องถิ่น
ด้วยการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม (international society for technology in education: ISTE, 
Online, 2009) จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษารวมทั้งรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา มีการวางแผน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์กร ค้นหาอุปสรรคของการท างาน
เพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับ วุฒิภัทร พงษ์เพชร (2554, หน้า 178) ผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
และกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษา จึงจะท าให้



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

106 

การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความส าเร็จ จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุ
ท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สมรรถนะหลักของนักบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือความสามารถของผู้บริหาร
ในการบริหารจัดการบุคลากร ข้อมูล เทคโนโลยี เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรและสมรรถนะด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ คือโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและ
มุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้การสนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในการให้ค าแนะน าและให้อ านาจเพ่ือให้สามารถก้าวหน้า
อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์กร (นพรุจ ศักดิ์ศิริ, 2550, 
หน้า 200) ซึ่งผู้บริหารมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นผู้บริหารจึงมุ่งให้ความส าคัญกับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา (รุ้งลดา ผินสู่, 2556, หน้า 90) จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) ด้านการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการพัฒนาตนให้มีความพร้อม
ในการบริหารงานอยู่เสมอเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรู้ในการบริหารงาน
การค้นคว้าหาความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น  ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในวงวิชาการและวิชาชีพ มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนางานและสามารถด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย
การบริหารเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยปัจจัยสมรรถนะของผู้บริหาร
ที่จ าเป็นจะต้องมีเพ่ือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
(วันอาอีซะฮ์ ฮายีเต๊ะ, 2555, หน้า 121) ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้การก าหนดวิสัยทัศน์
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ (สุริยา งามเจริญ, 2557, หน้า 110) จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุ
ท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

5) ด้านการท างานเป็นทีมส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการท างานเป็นทีมโดยที่ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีการเปิดโอกาส
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ให้เพ่ือนร่วมงาน แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (วันอาอีซะฮ์ ฮายีเต๊ะ, 2555, 
หน้า 119) และเนื่องจากมีการก าหนดให้ผู้น าสถานศึกษาควรมีการก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกิจวัตรปกติ สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อน าเทคโนโลยีสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
งานที่ปฏิบัติเพ่ือสร้างผลผลิตของงานให้ดีขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน (international society for technology in education: ISTE, Online, 2002) 
จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการท างานเป็นทีม
ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6) ด้านการบริการที่ดี ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคือการก าหนดนโยบายการสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญ
และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนให้กับครู
การส่งเสริมให้ครูมีการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนจริงการจัดให้มีห้องเรียนสนับสนุนการใช้ไอซีที
มีการติดตามประเมินผลและจัดเวทีให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน
ที่ประสบความส าเร็จเพ่ือพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้กับครูคนอ่ืนๆ และต้องไม่ลืมที่จะสนับสนุน
การจัดท าแหล่งเรียนรู้รวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดระบบให้มีการเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างสะดวกด้วย (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 2551, หน้า 37 - 40) 
แต่เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงพอท าให้การบริหารเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนยังมีปัญหา
ด้านการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรู้ของคนในชุมชน (สุริยางามเจริญ, 2557, 
หน้า 116) อีกทั้งความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งยังมีไม่เพียงพอและ
ยังแพร่กระจายไม่ทั่วถึงท าให้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของ ICT เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้การให้บริการ
ของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร (ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2552, หน้า 3) ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านความตั้งใจในการปรับปรุง
ระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการก่อนสร้างระบบการ
ให้บริการ มีความสามารถในการจัดระบบการให้บริการบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการ มีความตั้งใจ 
เต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ มีการศึกษาผลการให้บริการ มีการน าผลการให้บริการ
มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ แต่ปัจจุบันการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย มีสิ่งใหม่ๆ ที่
โรงเรียนต้องพัฒนา จัดการเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตร ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
อาจยังปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ยุวดี จิตตโสภา, 2557, หน้า 135) จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริการที่ดีส่งผลต่อการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

7) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในปัจจุบันมีบุคลิกภาพเป็นนักปฏิบัติการ
สูงกว่าความเป็นนักวิชาการ ท าให้ขาดทักษะความสามารถด้านการบริหารหลายประการ เช่น ทักษะ
ด้านการสื่อสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง ด้านการพัฒนาองค์กร และทักษะ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หน้า 188) อีกทั้งการบริหารงานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร ยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารที่ชัดเจน ยังคงเป็นส่วนหนึ่ง
ในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในโรงเรียน เช่น อยู่ในฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เป็นต้น การบริหารและประสานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงยังไม่เป็นระบบมากนัก ท าให้สภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร (อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง, 2551, หน้า 3) และส่วนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาพบว่าสถานประกอบการและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นแต่ยังมี
สัดส่วนน้อยมากอีกทั้งขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2555, หน้า 49) 
จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสื่อสารและการจูงใจ
ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

8) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจใน
การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าการน าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการเรียน
การสอนและการพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 52) และ
ถึงแม้จะมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย แต่บุคลากรยังมีความรู้ความช านาญในด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและมีภาระงาน
หลายประการ (เขมนิจปรีเปรม, 2554, หน้า 6) และเนื่องขาดบุคลากรที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นการเฉพาะหรือช านาญการเป็นรายบุคคล งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียนจึงขาดการพัฒนาตามสภาพไปด้วย (อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง, 2551, หน้า 3) จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลส่งผลต่อ
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

9) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานทุกระดับ ผู้บริหารทุกระดับจึงต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการท างานในสิ่งแวดล้อมที่ใช้
เทคโนโลยีมากข้ึน แบบแผนการท างานของผู้บริหารจึงต้องเปลี่ยนไปด้วย เทคโนโลยีที่สามารถรวบรวม
ข้อมูล เก็บข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้ผู้บริหารบางครั้งต้องมี
การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท าให้ต้อง
เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจของ
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ผู้บริหาร การปรับตัวให้ทันเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา รวมทั้งแบบแผน วิธีการและกระบวนทัศน์ 
ในการท างานที่เปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าต้องมีความรู้ ทักษะและวิสัยทัศน์ เพ่ือจะสามารถท างานได้
ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553, หน้า 24) จากการที่
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้บริหารส่วนใหญ่อาจมีทักษะที่ไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง แต่มีความตระหนักว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารควรมีความรู้ ทักษะ รวมทั้งเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เช่น 
การมีความรู้ในด้านการใช้ระบบสื่อสาร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (เขมนิจ 
ปรีเปรม, 2554, หน้า 88) สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิ์สระหอม (2551, หน้า 153) พบว่า
สภาพปัญหาของภาวะผู้น าการบริหารจัดการของผู้บริหารระบบการศึกษาขาดวิสัยทัศน์และนโยบาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องมีสมรรถนะและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจ
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือให้สถานศึกษา
ก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างสร้างสรรค์จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
แต่เรียงล าดับแล้วมีค่าน้อยสุดดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ควรกระตุ้น
ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยเฉพาะเรื่องสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดรวบรวม
สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นสถานศึกษา
ควรก าหนดนโยบายในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและควรสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่จะมาท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอน 

3) จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้
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ความส าคัญ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้มีการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงก าหนด
ไว้และน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  

4) จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและสนับสนุน
การมีวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์การมุ่งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตนเองและการท างานเป็นทีม 
เพ่ือน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จและประสิทธิภาพในการบริหารในขณะเดียวกันตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การบริการที่ดีการสื่อสารและ
การจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็มีความส าคัญควรส่งเสริม เพราะ
เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จเช่นกัน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
2) ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) ควรมีการศึกษารูปแบบสมรรถนะที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว ๑๐๐      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวัตน์ จิระเดชประไพ) 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/์โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๐      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๐      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.อังคณา กุลนภาดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๐      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณรัตนาภรณ์  แสงกระจ่าง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๐      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารย์วรรณารัตนประเสริฐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย    จ านวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๙      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๗  มิถุนายน๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย    
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

 

ด้วยนางสาวฉวีรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา”   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๙      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๗  มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย    
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

 

ด้วยนางสาวฉวีรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์  เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา”   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๑๒/ว๑๐๙      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๗  มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย    
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

 

ด้วยนางสาวฉวีรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์  เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา”   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๑๒/๑๑๗      บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ 
  

๒๓ มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขออนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
 

ด้วยนางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา”   

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
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ตาราง  23 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 ฉะเชิงเทรา 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ครู ครู 
1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 138 37 
2 ดัดดรุณี 111 30 
3 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 84 22 
4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 89 24 
5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา 29 8 
6 เบญจมราชรังสฤษฎิ์5 12 3 
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 18 5 
8 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 6 2 
9 บางน้ าเปรี้ยววิทยา 36 10 
10 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 28 7 
11 หมอนทองวิทยา 25 7 
12 ไผ่ด าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9 2 
13 การท ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 11 3 
14 บางปะกง "บวรวิทยายน" 41 11 
15 พุทธิรังสีพิบูล 46 12 
16 ผาณิตวิทยา 11 3 
17 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 18 5 
18 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 104 28 
19 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 45 12 
20 หนองแหนวิทยา 16 4 
21 ราชสาส์นวิทยา 12 3 
22 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 18 5 
23 บางคล้าพิทยาคม 19 5 
24 ก้อนแก้วพิทยาคม 11 3 
25 สนามชัยเขต 47 13 
26 หนองไม้แก่นวิทยา 10 3 
27 แปลงยาวพิทยาคม 24 6 
28 ไผ่แก้ววิทยา 20 5 
29 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 31 8 

รวม 1069 285 
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ภาคผนวก ค 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 ได้คะแนน  +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน    0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน   -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

สูตร IOC           
N

R    

IOC แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 
        ค่า  IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
        ค่า  IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุง 
                             แก้ไขใหม่ให้ดีข้ึน  
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ตารางที่ 24 แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ด ี3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม  
5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล  
8) การมีวิสัยทัศน์ 9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5    
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
1. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2. มีคุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4. มีการน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
6. มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็น

รูปธรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2) การบริการที่ดี 
7. ใช้ความสามารถ ความรู้ในงานมาปรับปรุงระบบ

บริการให้มีประสิทธิภาพ 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

8. ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9. มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความอดทน 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
10. มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11. มีการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12. ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3) การพัฒนาตนเอง 
13. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ือน ามาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14. มีการติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆใน
วงการวิชาการและวงการวิชาชีพ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5    
15. มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนา

องค์กรและวิชาชีพ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ๆ  
เช่น การประชุม  สัมมนา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17. สามารถด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
18. น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
19. น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานจนสามารถ 

ด าเนินได้ตามเป้าหมาย 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4) การท างานเป็นทีม 
20. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
21. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อน

ร่วมงาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22. มีการแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
23. มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ 

กลุ่มคนที่หลากหลาย 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24. มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
ในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
25. มีความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ 

ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26. มีความสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ  
จัดท าอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27. สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  
ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

28. มีการพัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29. มีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ 
 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5    
6) การสื่อสารและจูงใจ 
30. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูด 

การเขียนและการโต้ตอบ 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

31. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีใน
โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ เชน่ internet e-mail 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32. สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย  ยอมรับ
คล้อยตาม อย่างมีความเข้าใจระหว่างกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33. 
มีการน าเสนอแนวคิดเชิงบวกในโอกาสต่างๆ 

-
1 

1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

34. มีการให้ก าลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
35. มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ระหว่างบุคคลในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือป้องกัน
ความขัดแย้ง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
36. มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

เพ่ิมพูนสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37. มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ  สอนงาน   
ให้ค าปรึกษา แนะน า 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

38. มีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือน
ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39. มีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
40. ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
41. อ านวยความสะดวกในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
และเป้าหมายขององค์การอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8) การมีวิสัยทัศน์ 
42. มีความสามารถในการก าหนดทิศทางแนวทาง 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43. มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5    
44. ก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
45. มีการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
46. ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์แวดล้อม

เปลี่ยนไป 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

47. มีความสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติ 
ที่จะน าสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

48. มีการสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวก 
ให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

49. มีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
50. มีพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ

ผู้ร่วมงานและผู้ตาม 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

51. มีการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นศักยภาพและ
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ตาม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

52. มีการกระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้และปฏิบัติ
ภารกิจอย่างสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

53. มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจูงใจผู้ร่วมงานและผู้
ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ
หรือสังคม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

54. เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการน าการ
เปลี่ยนแปลง 
การสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2 การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา

ประกอบด้วย 
1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพื้นฐาน 3) การเรียนการสอน 
4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน 
 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่ 1-

5) 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายจาก
ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. สถานศึกษามีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. สถานศึกษามีระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6. สถานศึกษามีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยตรง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบ

เครือข่ายภายในสถานศึกษา 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

8. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9. สถานศึกษามีซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ใน
สถานศึกษาท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11. สถานศึกษามีระบบการบ ารุงรักษาและความมั่นคง 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสถานศึกษา 
 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
3) การเรียนการสอน 
12. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนฯที่ก าหนด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13. สถานศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสอนให้แก่ครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4) กระบวนการเรียนรู้ 
16. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความ
สนใจของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 
20. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

21. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดรวบรวมสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯลฯตาม
ศักยภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่ 1-

5) 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
24. สถานศึกษามีการวางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ทาง

เทคโนโลยี ส าหรับใช้ในโรงเรยีน จากองค์กรภาครัฐ
เอกชนและชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

25. สถานศึกษามีการให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26. สถานศึกษามีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นรวมถึง
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1)เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 3.ขอความกรุณาได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ ข้อมูลที่ถูกต้อง จะ
ช่วยให้ผู้วิจัยได้ผลสรุปที่น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 4.ข้อมูลที่ ได้รับจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเฉพาะการศึกษาครั้งนี้ เท่านั้น การตอบ
แบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและสถานศึกษาแต่ประการใด ข้อมูลที่
ได้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
 

นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

1) เพศ   
(   ) ชาย 
(   ) หญิง  

 2)  ระดับการศึกษา 
   (   ) ปริญญาตรี 
   (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   (   ) ปริญญาโท 
   (   ) ปริญญาเอก 
 3)  ประสบการณ์ในการท างาน 
   (   ) น้อยกว่า 6 ปี 
   (   ) 6-10 ปี 
   (   ) 11-15 ปี 
   (   ) 16 ปีขึ้นไป 

4)  ต าแหน่งวิทยฐานะ 
(   ) ไม่มีวิทยฐานะ 
(   ) ครูช านาญการ 
(   ) ครูช านาญการพิเศษ 
(   ) ครูเชี่ยวชาญ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับใด
และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ โดยมีให้เลือกดังนี้ 

5 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
1. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่      
2. มีคุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์      
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4. มีการน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่มาใช้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
     

5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง      
6. มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
     

2) การบริการที่ดี      
7. ใช้ความสามารถ ความรู้ในงานมาปรับปรุงระบบบริการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
     

8. ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

     

9. มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความอดทน      
10. มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น      
11. มีการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ      

3) การพัฒนาตนเอง      
12. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ือน ามาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น 
     

13. มีการติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการ
วิชาการและวงการวิชาชีพ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
14. มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร

และวิชาชีพ 
     

15. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ๆ  
เช่น การประชุม  สัมมนา 

     

16. สามารถด าเนินกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย      
17. น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง      
18. น าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานจนสามารถ 

ด าเนินได้ตามเป้าหมาย 
     

4) การท างานเป็นทีม      
19. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม      
20. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน      
21. มีการแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม      
22. มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ 

กลุ่มคนที่หลากหลาย 
     

23. มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
ในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์  ตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน 

     

5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์      
24. มีความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 

ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
     

25. มีความสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆจัดท า 
อย่างเป็นระบบ 

     

26. สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  
ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา 

     

27. มีการพัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 

     

28. มีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
6) การสื่อสารและจูงใจ      
29. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูด 

การเขียนและการโต้ตอบ 
     

30. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีใน
โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ เช่น internet   e-mail 
e-mail 

     

31. สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย  ยอมรับคล้อย
ตาม อย่างมคีวามเข้าใจระหว่างกันและกัน 

     

32. มีการน าเสนอแนวคิดเชิงบวกในโอกาสต่างๆ      
33. มีการให้ก าลังใจและให้เกียรติผู้อื่น      
34. มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ระหว่างบุคคลในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือป้องกันความ
ขัดแย้ง 

     

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร      
35. มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเพ่ิมพูน

สมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
     

36. มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ  สอนงาน   
ให้ค าปรึกษา แนะน า 

     

37. มีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

     

38. มีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
39. ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ      
40. อ านวยความสะดวกในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เรื่องเทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
เป้าหมายขององค์การอย่างต่อเนื่อง 

     

8) การมีวิสัยทัศน์      
41. มีความสามารถในการก าหนดทิศทางแนวทาง 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
     

42. มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์      
43. ก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์      
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
44. มีการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน      
45. ยอมรับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์แวดล้อม

เปลี่ยนไป 
     

46. มีความสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติ 
ที่จะน าสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

     

47. มีการสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวก 
ให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงาน 

     

48. มีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

     

9) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง      
49. มีพฤติกรรมและกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพล 

ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม 
     

50. มีการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นศักยภาพและ
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ตาม 

     

51. มีการกระตุ้นให้ผู้ตามให้ตระหนักรู้และปฏิบัติภารกิจ
อย่างสร้างสรรค์ 

     

52. มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจูงใจผู้ร่วมงานและ 
ผู้ตามมองให้ไกลไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ
หรือสังคม 

     

53. เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา ว่ามีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับใดและท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการ
ปฏิบัติ โดยมีให้เลือกดังนี้ 
 
 5 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด  

4 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก  

3 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  

2 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

1 คะแนน หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อ การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา      
1. สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนการสอน 

     

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมและประสานเครือข่ายจาก
ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

4. สถานศึกษามีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

     

5. สถานศึกษามีระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

     

6. สถานศึกษามีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยตรง 
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ข้อ การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน      
7. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบ

เครือข่ายภายในสถานศึกษา 
     

8. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

     

9. สถานศึกษามีซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในสถานศึกษา 
ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

     

10. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
11. สถานศึกษามีระบบการบ ารุงรักษาและความมั่นคง 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสถานศึกษา 

     

3) การเรียนการสอน      
12. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ
ที่ก าหนด 

     

13. สถานศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 

     

14. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

15. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสอนให้แก่ครู 

     

4) กระบวนการเรียนรู้      
16. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

     

17. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความสนใจ
ของผู้เรียน 

     

18. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน 
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ข้อ การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

19. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

     

5) ทรัพยากรการเรียนรู้      
20. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนให้กับผู้เรียน 
     

21. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

22. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดรวบรวมสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

     

23. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯลฯตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา 

     

6) ความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชน      
24. สถานศึกษามีการวางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ทาง

เทคโนโลยี ส าหรับใช้ในโรงเรยีน จากองค์กรภาครัฐ
เอกชนและชุมชน 

     

25. สถานศึกษามีการให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 

     

26. สถานศึกษามีการประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นรวมถึง
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล 
วันเดือนปีเกิด 18  มิถุนายน  2528 
สถานที่เกิด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่อยู่ 38 หมู่ 4 ต าบลก้อนแก้ว  อ าเภอคลองเขื่อน                

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ครู คศ.1 
สถานที่ท างาน โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2551 
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