การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

เทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับผูบริหารการศึกษา
Essential Technology for Educational Administrator
นุภาพร ศรฤทธิ์
สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย2อ
การบริ ห ารการศึ ก ษาเป% น กระบวนการดํ า เนิ น งานด) า นการศึ ก ษาของกลุ+ ม บุ ค คลโดยอาศั ย
กระบวนการ และทรัพยากรในการบริหารงาน มีเป0าหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให)มีคุณภาพตาม
ความต) อ งการของสภาพสั ง คม การนํ า เทคโนโลยี ใ หม+ ๆ เข) า มาช+ ว ยในการบริ ห ารจั ด การกั บ ข) อ มู ล และ
สารสนเทศทางการศึกษา ถือเป%นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู)บริหารการศึกษาในทุก
ระดับการบริหาร หากผู)บริหารสามารถจัดการสารสนเทศให)เป%นระบบที่สามารถเข)าถึงได)ง+าย สะดวก และ
รวดเร็ว จะช+วยให)การบริหารการศึกษาเป%นไปอย+างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้ จึงต)องการนําเสนอ
เรื่อง “เทคโนโลยีที่จําเป%นสําหรับผู)บริหารการศึกษา”ประกอบด)วย ความหมายของเทคโนโลยี ความสําคัญ
ของเทคโนโลยี การบริหารการศึกษา บทบาทผู)บริหารการศึกษา และเทคโนโลยีที่จําเป%นสําหรับผู)บริหาร
การศึกษา ไว)เป%นข)อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค)นคว)าต+อไป
คําสําคัญ : เทคโนโลยี, การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสําหรับนักบริหารการศึกษา
Abstract
Educational administration is a process of education of a group of people based on
and administrative resources. The goal is to develop human resources to have quality
according to the needs of social conditions. The introduction of new technologies to help
manage data and educational information. It is an important tool to support the decision of
education administrators at all levels of administration. If the education administrators can
manage the information into a system that is easily accessible, convenient, and fast .These
will help the administration of education to be more effective. This article therefore wants
to present the subject "Technology needed for education administrators" Contains the
definition of technology, the importance of technology, Educational administration,
Educational administrator roles and Essential Technology for Educational Administrator as
information to support further studies.
Keyword: Technology, Educational Administration, Essential Technology for Educational
Administrator.
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในป`จจุบันและที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ+านมา ทําให)มีอิทธิพลต+อทั้งเศรษฐกิจสังคมและ
การศึกษาอย+างหลีกเลี่ยงไม+ได) สถานศึกษาจะต)องปรับเปลี่ยนโครงสร)างการบริ หารและการจัดการศึกษา
ให)เอื้อต+อโลกยุคดิจิทัล กล+าวคือมีภาวะผู)นําการใช)เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการศึกษาที่เน)นพัฒนาผู)เรียนให)สามารถ
ดําเนินชีวิตและการทํางานโดยอาศัยความรู)ในวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีอย+างต+อเนื่อง
ศ.ดร.ธีระรุญเจริญ,2562:9 กล+าวว+า การบริหารการศึกษามีความสําคัญมากเพราะการศึกษาของ
เยาวชนหรือคนในประเทศจะดีหรือเลว จะทําให)คนในประเทศแข+งขันกับคนในประเทศอื่น ๆ ได)ดีหรือไม+ขึ้นอยู+
กับการบริหารการศึกษา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือขึ้นอยู+กับผู)บริหารการศึกษาของบ)านเมืองนั่นเอง หากประเทศใด
ได)นักบริหารการศึกษาที่มีความรู)ความสามารถอย+างแท)จริง มีวิสัยทัศน4ที่กว) างไกล มีความเข)าใจงานด)า น
การศึกษา และผลกระทบของการศึกษาต+อความก)าวหน)าของประชาชนและประเทศชาติแล)ว ประเทศนั้นก็จะ
มีความรุ+งเรืองในทุกๆทาง ในทางตรงกันข)ามหากประเทศใดไม+มีนักบริหารการศึกษาที่เก+งและทํางานโดย
กําหนดเอาความก)าวหน)าและความรุ+งเรืองของประเทศชาติเป%นธงชัยแล)ว ก็ยากที่ประเทศนั้นจะรุ+งเรืองได)
ดร.ศศิรดา แพงไทย :2559:11 กล+าวว+า ผู)บริหารการศึกษาเป%นบุคคลที่มีสําคัญต+อการจัดการศึกษา
ให)มีประสิทธิภาพ จะต)องรู)เท+าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให)เป%นผู)นํายอดเยี่ยม ปรับเปลี่ยนองค4กรให)
ทันสมัย พัฒนาทีมงานให)เป%นบุคคลแห+งการเรียนรู)พัฒนากระบวนทัศน4ใหม+ให)เกิดขึ้นในองค4กรขับเคลื่อนด)วย
ยุ ท ธศาสตร4 ก ารบริ ห ารจั ด การใหม+ ๆ ส+ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทั้ ง ด) า นงบประมาณสื่ อ อุ ป กรณ4 อ ย+ า งเพี ย งพอให)
ความสําคัญกับความสัมพันธ4ของผู)ปฏิบัติงานในองค4กรและนอกองค4กรให)ความสนใจต+อวัฒนธรรมองค4กรที่มุ+ง
ผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให)มีเทคนิคใหม+ๆ พัฒนาหลักสูตรส+งเสริมด)านเทคโนโลยีและการบูรณา
การทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รวมทั้งปรับบทบาทในการสร)างเครือข+ายการเรียนรู)ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เครือข+ายผู)ปกครอง ชมรมศิษย4เก+าและหน+วยงานที่เกี่ยวข)องในชุมชนท)องถิ่น สถานประกอบการที่
จะส+งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให)มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จะเห็นได)ว+าการบริหารการศึกษาให)ทันต+อความเจริญก)าวหน)าของเทคโนโลยีในโลกป`จจุบันผู)บริหาร
การศึกษาจึงจําเป%นต)องมีความรู)และมีทักษะการใช)งานเทคโนโลยีใหม+ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยี เ ข) า มาช+ ว ยในการบริ ห ารจั ด การกั บ ข) อ มู ล และสารสนเทศทางการศึ ก ษา ไม+ ว+ า จะเป% น ระบบ
คอมพิ ว เตอร4 ระบบเครื อข+ า ยอิ น เทอร4 เ น็ ต ระบบการติ ด ต+ อ สื่ อสารข) อมู ล ฯลฯ การเลื อกใช) เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมเข)ามาจัดการกับข)อมูลสารสนเทศ จึงถือเป%นสิ่งที่จําเป%นอย+างมากที่จะช+วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู)บริหารการศึกษาในทุกระดับการบริหาร หากมีการจัดการกับระบบสารสารเทศอย+างเป%นระบบก็จะสามารถ
เข)าถึงสารสนเทศต+างๆได)สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทําให)การบริหารการศึกษาเป%นไปอย+างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บทความนี้ ต) อ งการนํ า เสนอความรู) เ กี่ ย วกั บ ความหมายของเทคโนโลยี แ ละความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี
การบริหารการศึกษา ผู)บริหารการศึกษา บทบาทของผู)บริหารการศึกษา เทคโนโลยีที่จําเป%นสําหรับผู)บริหาร
การศึกษา เพื่อเป%นข)อมูลสนับสนุนการศึกษา
ความหมายของเทคโนโลยี
คําว+า เทคโนโลยี ตรงกับคําภาษาอังกฤษว+า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว+า"Technologia"
แปลว+า การกระทําที่มีระบบ
(Carter V.Good, 1973) เทคโนโลยี หมายถึง การนําวิทยาศาสตร4มาประยุกต4ใช)ในงานด)านต+างๆ
เพื่อปรับปรุงระบบนั้น ๆ
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ก+อ สวัสดิ์พาณิชย4 2517: 84 กล+าวว+า เทคโนโลยี เป%นการนําเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค
ความรู) ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร4ทั้งในด)านสิ่งประดิษฐ4และวิธีปฏิบัติมา
ประยุกต4ใช)ในระบบงานเพื่อช+วยให)เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานให)ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานให)มีมากยิ่งขึ้นการนําเทคโนโลยีมาใช)กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้น เทคโนโลยีจะมีส+วน
ช+วยสําคัญ 3 ประการ และถือเป%นเกณฑ4ในการพิจารณานําเทคโนโลยีมาใช)ด)วย คือ
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช+วยให)การทํางานบรรลุผลตามเป0าหมายได)อย+าง
เที่ยงตรงและรวดเร็ว
2) ประสิทธิผล (Productivity) เป%นการทํางานเพื่อให)ได)ผลผลิตออกมาอย+างเต็มที่มากที่สุดเท+าที่
จะมากได) เพื่อให)ได)ประสิทธิผลสูงสุด
3)ประหยัด (Economy) เป%นการประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการทํางานด)วยการลงทุนน)อย
แต+ได)ผลมากกว+าที่ลงทุนไป
กูqด (Good 1973) ได)ให)ความหมายไว)ว+า เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนําหลักการทางวิทยาศาสตร4
มาประยุกต4ใช)เพื่อการออกแบบและส+งเสริมระบบการเรียนการสอนโดยเน)นที่วัตถุประสงค4ทางการศึกษาที่
สามารถวัดได)อย+างถูกต)องแน+นอน มีการยึดผู)เรียนเป%นศูนย4กลางการเรียนมากกว+ายึดเนื้อหาวิชา มีการใช)
การศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผ+านการวิเคราะห4และการใช)โสตทัศนูปกรณ4 รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช)อุปกรณ4
ต+างๆ เช+น เครื่องคอมพิวเตอร4 สื่อการสอนต+างๆในลักษณะของสื่อประสม และการศึกษาด)วยตนเอง
วิจิตร ศรีสะอ)าน (2517) ได)ให)ความหมายว+า เทคโนโลยีการศึกษานั้นเป%นการประยุกต4เอาเทคนิค
วิธีการ แนวความคิด อุปกรณ4และเครื่องมือใหม+ๆมาใช)เพื่อช+วยแก)ป`ญหาทางการศึกษา ทั้งในด)านการขยาย
งานและด)านการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนตามนัยนี้เทคโนโลยีการศึกษาจึงครอบคลุมเรื่องต+างๆ
3 ด)าน คือ การนําเอาเครื่องมือใหม+ๆมาใช)ในการเรียนการสอน การผลิตวัสดุการสอนแนวใหม+ รวมถึงการใช)
เทคนิคและวิธีการใหม+ๆ
ความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา
เสาวนีย4 (2528 : 9 –10 ) ได)กล+าวถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาว+ามีความสําคัญต+อการศึกษา ดังนี้
1. เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถทําให)การเรียนการสอนและการจัดการศึกษามีความหมาย
มากขึ้น นั่นเอง การนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข)ามาใช)ในการศึกษาจะช+วยให)ผู)เรียนเรียนได)กว)างขวาง
ยิ่งขึ้นเรียนได)เร็วขึ้นได)เห็นและได)สัมผัสกับสิ่งที่เรียนได)อย+างเข)าใจและยังทําให)ครูมีเวลาให)กับผู)เรียนได)มากขึ้น
2. เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถที่จะสนองในด)านความแตกต+างระหว+างบุคคลได)ในการ
นําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข)ามาใช)ในการศึกษานั้น ผู)เรียนจะมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรู)มีความ
รับผิดชอบทั้งต+อตัวเองและต+อสังคมมากขึ้นเป%นการเปsดทางให)ผู)เรียนได)เรียนรู)ตามความสามารถของเขา สนอง
เรื่องความสนใจและความต)องการของแต+ละบุคคลได)อย+างดี
3. เทคโนโลยี ทางการศึ กษาสามารถทําให)การจัด การศึกษาทั้งอยู+ บนรากฐานของวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร4เป%นที่ยอมรับกันแล)วว+าในป`จจุบันวิธีการทางวิทยาศาสตร4เป%นวิธีหนึ่งที่สร)างความเจริญก)าวหน)า
ให)แก+ทุกวงการ การนําเทคโนโลยีทางการศึกษาเข)ามาใช)กับการศึกษา จะทําให)การจัดการศึกษาเป%นไปอย+างมี
ระบบมากขึ้ น มี ก ารศึ ก ษาค) น คว) า ทดลองวิ ธี ก ารแปลก ๆ ใหม+ ๆอยู+ เ สมอและมี ค วามสมเหตุ ส มผลตาม
สภาพการณ4การเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงทําให)การจัดการศึกษาซึ่งเป%นรากฐานของระบบสังคมเจริญก)าวหน)า
ไปได)อย+างไม+หยุดยั้ง
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4. เทคโนโลยีทางการศึกษาช+วยให)การจัดการศึกษามีพลังมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการ
สอนและการจัดการศึกษาก็คือสื่อสื่อนับวันจะพัฒนาตัวของมันเองให)มีคุณค+าและสะดวกต+อการใช)มากขึ้น สื่อ
เป%นผลิตผลอย+างหนึ่งของความก)าวหน)าทางเทคโนโลยีย+อมเป%นที่ทราบกันดีอยู+แล)วว+าสื่อมีพลังมากเพียงใด
ดังนั้นการนําสื่อมาใช)ในการศึกษาจึงเป%นเครื่องยืนยันได)ว+าการจัดการศึกษานั้นจะมีพลังมากขึ้น
5. เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถทําให)การเรียนรู)อยู+แค+เอื้อมในการเรียนรู)ของผู)เรียนมิได)
จํากัดเฉพาะในด)านความรู)เท+านั้นแต+ยังปลูกฝ`งทักษะและเจตคติที่ดีงามแก+ผู)เรียนด)วยการนําเอาเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช)ทําให)ผู)เรียนได)เรียนรู)อย+างกว)างขวางผู)เรียนได)เห็นสภาพความเป%นจริงในสังคมด)วยตาของ
เขาเอง เป%นการนําโลกภายนอกเข)ามาสู+ห)องเรียน ทําให)ช+องว+างระหว+างโรงเรียนกับสังคมลดน)อยลง เช+น
การศึกษาผ+านทางโทรทัศน4 ภาพยนตร4 สไลด4 เป%นต)น
6. เทคโนโลยีทางการศึกษาทําให)เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาการนําเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช)กับการศึกษาทําให)โอกาสของทุกคนในการเข)ารับการศึกษามีมากขึ้นเช+นการจัดการศึกษาอย+างไม+
เป%นทางการหรือไม+มีพิธีรีตอง (Informal Education) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal
Education) ทําให)วิถีทางการเข)าสู+การศึกษาเป%นไปอย+างการจัดการศึกษาพิเศษแก+คนพิการและอื่นๆอิสรเสรี
และกว)างขวางเพื่อความก)าวหน)าของแต+ละบุคคล ตามความสนใจ ความต)องการ และความสามารถของเขา
ปทีป เมธาคุณวุฒิ. (2544). บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถแบ+งออกเป%น 2 ด)าน ดังนี้
1. เทคโนโลยีการศึกษากับงานด)านการบริหารจัดการ ไม+ว+าจะเป%นการพิมพ4เอกสาร รายงานการ
คํานวณ การจัดทําฐานข)อมูลทะเบียนบุคคลให)ง+ายต+อการป0อนข)อมูล ค)นหาและจัดเก็บข)อมูลดังกล+าวโดยใช)
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ด) า นฐานข) อมู ล รวมถึ ง การติ ด ต+ อ สื่ อ สารผ+ า นเครื อ ข+ า ยอิ น เทอร4 เ น็ ต การใช) ไ ปรษณี ย4
อิเล็กทรอนิกส4การประชุมทางไกลผ+านเครือข+ายเป%นต)น
2. เทคโนโลยีการศึกษากับงานด)านการเรียนการสอน ได)แก+ การจัดการเรียนการสอน การติดต+อ
ระหว+างครูกับผู)เรียนโดยตรงผ+านเครือข+ายอินเทอร4เน็ต การใช)คอมพิวเตอร4ช+วยสอนการใช)คอมพิวเตอร4เป%นสื่อ
การเรียนการสอน การเรียนการสอนทางไกล การสร)างห)องสมุดอิเล็กทรอนิกส4ที่สามารถเข)าถึงแหล+งข)อมูล
ความรู)ได)มากขึ้น ข)อมูล ความรู)ที่อยู+ในรูปของหนังสือ วารสาร บทความต+าง ๆ สามารถสืบค)นได)จากห)องสมุด
เหล+านี้ โดยไม+ต)องเดินทางไปยังห)องสมุดจริงซึ่งป`จจุบันกําลังเป%นที่นิยมแพร+หลาย
จึงสรุปได)ว+า เทคโนโลยีการศึกษามีความสําคัญต+อระบบการจัดการศึกษาเป%นอย+างมาก ไม+ว+าจะ
เป%น การศึ กษาในระบบ นอกระบบ หรื อตามอัธยาศั ย ทําให)ส ามารถดํ าเนินกิ จกรรมต+ างๆได) อย+ างมีร ะบบ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีความสําคัญต+อผู)บริหาร ครู นักเรียนและผู)มีส+วนเกี่ยวข)องกับการศึกษาใน
การเข)าถึงข)อมูลการศึกษา โดยเฉพาะผู)บริหารการศึกษาที่มีความจําเป%นต)องใช)เทคโนโลยีทางการศึกษาเข)ามา
ช+วยในการบริหารจัดการศึกษาให)เป%นไปอย+างมีประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษา
สมเดช สาวันดี (2553 : 32) การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช)ศาสตร4และศิลปะในการทํางาน
ร+วมกันเพื่อให)บรรลุเป0าหมายของกระบวนการเรียนรู)และความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมแห+งการ
เรียนรู)อย+างต+อเนื่องตลอดชีวิต
ถวิล เกษสุพรรณ4 (2552 : 32) กล+าวว+า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางาน หรือ
กิจกรรมต+างๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู)มีส+วนเกี่ยวข)องได)ร+วมมือกันดําเนินงาน โดยใช)ทรัพยากรการบริหารเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให)เป%นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมตาม วัตถุประสงค4ที่ได)กําหนดไว)
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ธีระ รุณเจริญ (2553): หากจะกล+าวกว)าง ๆ จะมีผู)บริหารระดับนโยบาย ในกระทรวง กรม สํานัก
กอง รวมทั้ ง สํ า นั กงานในส+ ว นภู มิภ าคที่ มีภ าระหน) า ที่ เ กี่ ย วข) องกั บ การกํ า หนดนโยบาย วางแผน จั ด สรร
งบประมาณ สนับสนุน ส+งเสริม ติดตามงานด)านการศึกษาโดยมีบุคลากร
สาริศา เจนเขว)า, เสวียน เจนเขว)า (2560) กล+าวว+า การเป%นนักบริหารมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด4 4.0
ควรมีคุณลักษณะทั้งด)านบุคลิกภาพ คุณลักษณะส+วนบุคคล ความรู)และการคิด การปฏิสัมพันธ4กับบุคคลอื่น
ความสามารถทางการบริหารและความสามารถในการใช)เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมีภาวะผู)นําแบบ
ร+วมมือมากกว+าการใช)อํานาจหรื่อการบังคับซึ่งบทบาทของนักบริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิผล การทําหน)าที่ใน
การสร)างวิสัยทัศน4เพื่อความสําเร็จทางวิชาการสําหรับนักเรียนการสร)างบรรยากาศที่อบอุ+นเพื่อการศึกษา การ
ปลูกฝ`งภาวะผู)นําให)กับบุคคลอื่น การปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหารจัดการกับคน ข)อมูล และ
กระบวนการ
สรุปได)ว+า ผู)บริหารการศึกษา หมายถึงผู)ที่มีอํานาจหน)าที่ในการบริการจัดการศึกษารวมถึงความ
รับผิดชอบในแต+ละองค4กรที่จะต)องอาศัยกระบวนการทํางาน หรือกิจกรรมต+างๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู)มีส+วน
เกี่ยวข)องได)ร+วมมือกันดําเนินงาน โดยใช)ทรัพยากรการบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให)เป%นสมาชิกที่ดีและ
มีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงค4ที่องค4กรได)กําหนดไว)
บทบาทของผูบริหารการศึกษา
ผู)บริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยู+กับ ภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให)
ประสบ ความสําเร็จต)องอาศัยหลายป`จจัยเข)ามาเกี่ยวข)องการ บริหารงานการศึกษาในยุคป`จจุบันจะต)อง
สอดคล)องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห+งการ เรียนรู)ในยุคของเทคโนโลยีในการ
เชื่อมโยงข)อมูลต+างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข)าด)วยกัน ผู)บริหารจะต)องแสดง บทบาทอย+างเต็มที่และใช)กล
ยุทธ4และเทคนิคการบริหาร ระดับสูงจึงจะสามารถนําพาองค4กรสู+ความสําเร็จ
ธีระ รุญเจริญ, (2560) กล+าวว+าในการดําเนินการศึกษาเรียนรู) ผู)บริหารและครูจะต)องปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม+ๆ ดังนี้ 1) มีภาวะผู)นําการเรียนรู) 2) ร+วมกันพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู)ของนักเรียน 3) เน)นการ
ให)โอกาสนั กเรียนสร)า งสรรค4สิ่งใหม+สอดคล) องกับความต)องการ ความสนใจและให)ปฏิ บัติจริง 4) จัดหา
เทคโนโลยีที่เอื้อต+อการจัดกิจกรรมการเรียนรู)ต+างๆ 5) พัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียนเช+น การคิดริเริ่ ม
สร)างสรรค4การคิดอย+างพินิจพิเคราะห4 การสร)างสรรค4นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู) การพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมกับตนเอง 6) พัฒนาการ ติดต+อสื่อสารโดยใช) Smart phone, Google classroom การใช)สื่อสังคม
on line ทั้ง website และ Smart phone, การจัด e – classroom
สมชาย เทพแสง (2547) กล+าวว+าผู)นําการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีหรือ E–Leadership ควรมี
ลักษณะ10 E ดังนี้ 1) Envision ผู)นําต)องสร)างวิสัยทัศน4อย+างชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสร)างสรรค4
จินตนาการที่กว)างไกล เน)นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน 2)
Enable ผู)นําการศึกษาต)องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตร
โรงเรียน ระบบการบริหารการปฏิบัติงานในโรงเรียน 3) Empowerment ผู)นําการศึกษาต)องเข)าใจและหยั่งรู)
ความสามารถของบุ คลากรในโรงเรี ย นได) เ ป% น อย+ า งดี ร วมทั้ ง สามารถกระจายอํ า นาจให) บุ คลากรได) อ ย+ า ง
เหมาะสม 4) Energize ผู)นําการศึกษาต)องหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยู+ตลอดเวลา เพื่อให)เกิด พลังในการ
ทํางาน เกิดความกระตือรือร)นขวนขวายตลอด เวลา 5) Engage ผู)นําการศึกษาต)องตั้งใจและจดจ+อต+อ การ
ทํางาน โดยมีความมุ+งมั่นอย+างแรงกล)าเพื่อให)งานประสบผลสําเร็จ และต)องตั้งความหวังให)สูงและค+อยๆ นํา
องค4กรไปสู+เป0าหมายที่วางไว) 6) Enhance ผู)นําการ ศึกษาจะต)องยกระดับผลการปฏิบัติงานให)เกิดความ
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เจริญก)าวหน)าอย+างต+อเนื่อง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) ไว)อย+างชัดเจน 7) Encourage
ผู)นําในยุคโลกาภิวัตน4จําเป%นอย+างยิ่งที่จะใช)แรงจูงใจต+อบุคลากรให)ร+วมมือร+วมใจปฏิบัติหน)าที่อย+างมีความสุข
การสร)างสภาพแวดล)อมและบรรยากาศที่เป%นมิตรจะ สนับสนุนงานให)ประสบผลสําเร็จ 8) Emotion ผู)นําต)อง
มีคุณภาพทางอารมณ4 มีความสามารถหยั่งรู)จิตใจของ บุคลากรและอ+านใจคนอื่นได)รวมทั้งเน)นการทํางานที่เกิด
จากความพึ งพอใจทั้ งสองฝ• า ยทั้ งตนเองและบุ คลากรที่ ร+ ว มงาน สร) า งทั ศ นคติ ทางบวกมี อารมณ4 ขัน สุ ขุ ม
รอบคอบ 9) Embody ผู)นําการศึกษาจะต)องเน)นการทํางานที่เป%นรูปธรรม เน)นเป0าหมายหรือผลงานที่สัมผัส
ได)ไม+ว+าจะ เป%นการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผล ควรใช)วิธีการที่เป%น
รูปธรรมชัดเจน และ 10) Eagle ผู)นําการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที่ มองไกลและเน)นในภาพรวมกว+าการ
มองรายละเอียดผู)นํา ควรมองเป0าหมายและผลงานเป%นหลัก ส+วนรายละเอียดเป%นหน)าที่ของเจ)าของงานที่จะทํา
ให)การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพ E – Leadership หรือผู)นําในยุคโลกาภิวัตน4 จึงเป%นผู)นํายุคใหม+แห+งการ
ปฏิรูปการศึกษา ไม+ว+าจะอยู+ในระดับกระทรวง ศึกษาธิการ ระดับสํานักงานต+างๆ รวมทั้งผู)บริหารโรงเรียนจึง
ต)องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน4ที่สําคัญ โดยเน)น การบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษาคํานึงถึง 10 E ใน
การบริหารและการจัดการโดยเฉพาะควรมุ+งคุณภาพการศึกษาเป%นเป0าสูงสุด โดยหวังว+าคุณภาพของผู)เรียน ทั้ง
ด)านความรู)ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถแข+งขันกับนานาประเทศได)อย+างมีเสถียรภาพ
สรุปได)ว+า ผู)บริหารการศึกษาในยุคป`จจุบัน นอกจากจะต)องปรับเปลี่ยนบทบาทในหลายๆด)าน ไม+ว+า
จะเป%นการมีภาวะผู)นําการเรียนรู) การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู)ของนักเรียน การให)โอกาสนักเรียนในการ
สร) า งสรรค4 สิ่ งใหม+ ๆ การจั ด หาสื่ อ เทคโนโลยี ที่เ อื้ อต+ อการเรี ย นรู) การพั ฒ นาทั กษะการคิ ด วิ เ คราะห4 การ
พั ฒ นาการติ ด ต+ อ สื่ อ สารและการใช) สื่ อ สั ง คมออนไลน4 ซึ่ ง บทบาทเหล+ า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น และขั บ เคลื่ อนให) เ กิ ด
ประสิทธิผลได)ยากมาก หากผู)บริหารขาดข)อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน และการนําเอา
เทคโนโลยีต+างๆเข)ามาประยุกต4ใช)ในการบริหารจัดการศึกษาของผู)บริหารจึงมีความจําเป%นอย+างยิ่ง
เทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับนักบริหารการศึกษา
กุลนที ทองจันทร4 (2555): กล+าวว+า ในวงการบริหารงานต+างๆโดยเฉพาะในวงการบริหารงานธุรกิจ
ซึ่งมีการแข+งขันกันสูงได)นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในการบริหารกันเป%นอันมาก เพื่อให)
การจัดเก็บข)อมูลและการจัดการข)อมูล ต)องการความถูกต)องและรวดเร็วสูงให)การบริหารมีประสิทธิภาพสูง
ประหยัดสุดและได)ประสิทธิผลสูงสุด
ผู)บริหารยุคใหม+ทุกระดับจึงนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช)กันอย+างแพร+หลาย ผู)บริหารระดับสูงใน
องค4การต+างๆ ในวงการการบริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศก็เข)ามามีบทบาทมากขึ้น
โดยเฉพาะอย+างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผู)บริหารการศึกษายุคใหม+ต+างก็นํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช)ประโยชน4ในการบริหารจัดการศึกษากันมากขึ้นเพื่อให)ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ผู)เรียนได)อย+างมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เช+น
1. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช+วยในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดีจะต)อง
รวดเร็วและไม+ผิดพลาด และการตัดสินใจที่รวดเร็วและไมผิดพลาดนั้น จําเป%นต)องมีข)อมูลสารสนเทศที่เป%น
ป`จจุบันไม+ล)าสมัย มีจํานวนมากเพียงพอ และสามารถนํามาใช)ได)ง+ายและรวดเร็ว ระบบสารสนเทศที่ผู)บริหาร
นํามาใช)ในการตัดสินใจ มีดังนี้
1.1 ระบบสารสนเทศสําหรับผู)บริหาร (Executive Systems) หรือ “EIS” ในบางครั้งอาจ
เรียกว+า “ระบบสนับสนุนผู)บริหาร” (Executive Support Systems) หรือ “ESS” ระบบ EISเป%นระบบที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศที่เหมาะสมในการตัดสินใจของผู)บริหารระดับสูงช+วยให)
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ผู) บ ริ ห ารสามารถทํ า ความเข) าใจป` ญ หาอย+ า งชั ด เจนและสามารถตั ด สิ น ใจเลื อกแนวทางแก) ป` ญ หาอย+ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) หรือ DSS ระบบ DSS เป%นระบบที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช)สนับสนุนการตัดสินใจของผู)บริหารระดับกลาง ระบบ DSS จะช+วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู)บริหารโดยประมวลผลและนําเสนอข)อมูลที่สําคัญต+อการตัดสินใจตลอดจน
ประเมิ น ทางเลื อกที่ เ หมาะสมภายใต) ข)อจํ า กั ด ของแต+ ล ะสถานการณ4 เ พื่ อให) ผู) บ ริ ห ารใช) ส ติ ป` ญ ญา เหตุ ผ ล
ประสบการณและความคิดสร)างสรรค4ของตนวิเคราะห4และเปรียบเทียบทางเลือกให)สอดคล)องกับป`ญหาหรือ
สถานการณนั้นๆ
2. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในการบริหารงานทางไกล มีการนําสื่อ
หลายๆอย+าง เช+น โทรศัพท4มือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน4 คอมพิวเตอร4และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมมาใช)
ในการติดต+อการสื่อสารและการบริหารงานทางไกลได)สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค+าใช)จ+ายเป%นอันมาก
ถึงแม)จะอยู+ไกลกันก็สามารถทํางานร+วมกันประชุมร+วมกันได)โดยใช) Teleconference เป%นต)น
3. การนํ า นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช) ใ นการบริ ห ารสถานศึ กษา ป` จ จุ บั น
สถานศึกษาหลายแห+งพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช)ในการบริหารงานด)านต+างๆ ทั้งการบริหารงานวิชาการ
การบริ ห ารกิ จ การนั กเรี ย น การบริ ห ารงานบุ คลากร การบริ ห ารงานธุ ร การ การเงิ น พั ส ดุ ครุ ภั ณฑ4 การ
บริหารงานอาคารสถานที่และการการบริหารงานชุมชน
4. การสร)างเครือข+ายข)อมูล (Network) ด)วยระบบสารสนเทศ เครือข+ายนี้จะช+วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยเป%นอันมาก ป`จจุบันมีโครงการเครือข+ายคอมพิวเตอร4โรงเรียนมัธยม (School net) ซึ่งเป%น
โครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยศูนย4เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส4คอมพิวเตอร4แห+งชาติ ได)นําแนวพระราชดําริมาดําเนินการร+วมกับหน+วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)
5. การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในการจัดการศึกษา ในป`จจุบันผู)บริหารหน+วยงาน
ทางการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในการจัดการศึกษาให)เป%นประโยชนต+อการเรียนรู)
หลายอย+าง อาทิเช+น อินเตอร4เน็ ต จดหมายอิเล็กทรอนิ กส4 การจัด ทํา Website ของสถานศึ กษาการใช)
โปรแกรม SPSS การทํา PowerPoint เป%นต)น
จากการศึกษาพบว+าเทคโนโลยีนั้นเกิดจากการนําเอาความรู) เทคนิค และกระบวนการใหม+ๆมาใช)
เพื่อแก)ป`ญหากับงานในด)านต+างเพื่อให)การดําเนินงานนั้นเป%นไปอย+างมีประสิทธิภาพ การนําเทคโนโลยีมาช+วย
ในการบริหารการศึกษา เราจึงเรียกว+าเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา โดยที่การบริหารการศึกษานั้นจําเป%น
อย+างยิ่งที่ผู)บริหารจะต)องได)รับข)อมูลและสารสนเทศเพื่อใช)ประกอบการตัดสินใจที่อย+างรวดเร็วและถูกต)อง
นอกจากนั้ น แล) ว ข) อ มู ล และสารสนเทศนั้ น ต) อ งเป% น ป` จ จุ บั น ด) ว ย เพราะหากผู) บ ริ ห ารไม+ ไ ด) รั บ ข) อ มู ล และ
สารสนเทศที่ถูกต)องแล)วก็อาจทําให)การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได) การใช)เทคโนโลยีเข)ามาจัดการกับข)อมูล
จึงเป%นเครื่องมือที่จ ะช+วยให)การบริหารจัดการศึ กษาให)เป% นไปด)วยความสะดวกและรวดเร็วและทําให)การ
บริหารจัดการเป%นเรื่องที่ง+ายขึ้น แต+อย+างไรก็ตามไม+ว+าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล+านั้นจะดีเพียงใด ตราบ
ใดที่ผู)บริหารและครูในสถานศึกษา ยังไม+เข)าใจในการใช)ประโยชน4 ไม+รับรู)หรือรับทราบ ไม+ติดตามข+าวสาร ไม+
เคยใช)หรือเคยชินกับเทคโนโลยีเหล+านั้น ก็จะทําให)นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล+านั้นไม+ถูกนําไปเผยแพร+ใน
สถานศึกษาหรือไม+สามารถกําหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนได)อย+างเหมาะสม จาก
ที่กล+าวมาจะเห็นว+า เทคโนโลยีที่จําเป%นสําหรับผู)บริหารการศึกษาก็คงไม+พ)นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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