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บทคัดย่อ

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ 1) เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยสี�าหรับข้าราชการ 

สังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 2) เพื่อทดลองใช้และประเมินหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ และ 

3) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

เป็นข้าราชการ จ�านวน 20 คน ใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม และแบบประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ Paired t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ ประกอบด้วย 

(1) หลักการและแนวคิด (2) จุดมุ่งหมาย (3) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลที่ 1 คือ 

วิชาภาวะผู้น�า วิชาการบริหารงาน และ วิชาการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โมดูลที่ 2 คือ วิชาความสามารถ

เชิงผลิตภาพและความช�านาญในงาน และวิชาการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ และโมดูลที่ 

3 คือ วิชาการวัดผลและการประเมินผลงาน วิชาสังคม กฎหมายและจริยธรรม (4) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบอเีลร์ินนิง (5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม และ (6) การประเมนิผล 2) ผลการฝึกอบรม พบว่า

คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม สูงกว่าก่อนฝึกอบรมเท่ากับ 5 คะแนน และผลการ
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ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก

ทุกรายการและผลการติดตามประเมินพฤติกรรมผู้ผ่านการฝึกอบรมพบว่ามีพฤติกรรมการท�างานเปลี่ยนไป

โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 ระดับดีมาก 3) ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�า

เชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ คือ ระยะเวลาการฝึกอบรมและเพิ่มเติมเนื้อหาระบบรักษาความปลอดภัย

ของการเข้าถึงข้อมูล

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาหลักสูตรผู้น�าเชิงเทคโนโลยี หลักสูตรฝึกอบรม

Abstract

 The objectives of this research were 1) to develop the technological leadership 

training program for the officers of Prince Damrong Rajanuphab Institute and The 

Information Technology Communication Center under the Ministry of Interior, 2) to 

demonstrate and evaluate the technological leadership training program for the officers 3) 

to improve the training program for the officers of Prince Damrong Rajanuphab Institute 

and The Information Technology Communication Center under the Ministry of Interior. The 

sample size was 20 officers from both offices. The data was analyzed by means, standard 

deviation and statistical paired t-test.

 The results showed that 1) the technological leadership training program was 

composed of (1) the principles and concept (2) the objectives (3) the course contents 

consisting of three modules, the first module had three subjects: leadership, management 

and transformational leadership, the second module had the subject for ability in oriented 

productivity and expertise on the job, for supporting management and practice,and the third 

module had academic assessment and evaluation, as well as the social, legal and ethical 

subjects. (4) activities of self-learning through e-learning (5) training period (6) evaluation 

2) the average score of the knowledge and understanding of the sample group before and 

after the training differed at the statistically significant .05 level, having the average score 

after the training higher than before the training, equivalent to 5 points.The overall result 

of evaluation for the course appropriateness was with the average score of 4.45, having 

appropriateness at very high level for every item and the result of follow-up evaluation of 

those who had passed the training showed a changed behavior with an overall average 

score at 4.83 or at very high level 3) the recommendations for the improvement of the 

technological leadership training program for the officers were the length of the training 

course and the increase in the course content for security system of data access.

Keywords: The Development of the Technological Leaderships Training Program, Training Program
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บทน�ำ

 ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการบริหารจัดการได้มีการน�าเทคโนโลยี

และแนวคิดการบริหารยุคสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลง คือความเป็นจริง

ของสังคมใหม่ที่ประกอบด้วยปัญหาต่าง ๆ นานับประการ จึงเป็นที่ท้าทายในการบริการ การแก้ไข

เป็นการสร้างโอกาสให้กับองค์กรและผู้น�า โดยเน้นหนักในการปฏิบัติอย่างแท้จริง (Drucker, 

1999) เครือข่ายทางสังคมหมายถึงการเช่ือมโยงกันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในลักษณะความ

สมัพนัธ์ต่าง ๆ (Calhoun, Light, Keller, and Harper., 1994) ซ่ึงมทีัง้ในลกัษณะเพือ่น ผู้ร่วมงาน 

หรือบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในลักษณะเป็นชุมชน ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวางที่สุด

 เพื่อให้มีการเข้าถึงและเป็นผู้มีทัศนคติที่มีจิตมุ่งมั่นการน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ ย่อมส่งผล

ต่อประเทศและส่วนรวมอย่างเป็นระบบ ขบวนการท่ีส�าคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากร ในการเรียนรู้

มีการเปลี่ยนแปลง และประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในหลายบริบท

ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ�ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและ

ระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน

ในยุคโลกาภิวัตน์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 การพัฒนาข้าราชการเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีน้ัน เป็นปัจจัย

หลักที่ส�าคัญมากในการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการแก่องค์กรในการบริหารงานตาม

วิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย “เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขประชาชน” ดังนั้น ทางกระทรวงมหาดไทย ก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับ

การเปลีย่นแปลงตลอดเวลาในทกุ ๆ  ด้าน ทกุ ๆ  สถานการณ์ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเช่นกัน 

 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยเีป็นหลกัสตูรทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

จากเดิมสู่การใช้เทคโนโลยีในองค์กร โดยผู้น�าจะต้องมีวิสัยทัศน์มีความเข้าใจในการบริหาร ภายใต้

การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสอดคล้องต่อ

การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง พยายามพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อใช้งานได้และ

ประหยัดงบประมาณ และสามารถเข้ามาฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง เมื่อผู้ฝึกอบรมสะดวกในการเข้ามา

ศึกษาได้เองเมือ่พร้อม ท่ีจะเติมเต็มได้ในส่วนของผู้ปฏิบติังาน เพือ่จะพฒันาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี 

โดยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เอง (Charan, Drodder, and Noel., 2001)
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 ด้วยทางศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร น�าการฝึกอบรมด้วยระบบอีเลร์ินนงิเริม่เข้ามา

มบีทบาทในวงการศึกษาและวงราชการรวมท้ังธรุกจิเอกชน ไม่ว่าจะใช้เพือ่การเรยีนการสอน ใช้เพือ่เสรมิ

การเรียนรู้หรือเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ซ่ึงการพัฒนาเนื้อหาของบทเรียนในระบบ อีเลิร์นนิงซ่ึงถือว่า

เป็นกระบวนการทีส่�าคัญของการสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมระบบอีเลร์ินนิง เพือ่ใช้ในการสร้างเนือ้หา

หลกัสตูรการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ สังกัด

สถาบนัด�ารงราชานภุาพ และศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

จะเป็นค�าตอบของการพัฒนาข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทั้งองค์กรและผลพวงของการพัฒนาวิวัฒนาการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมในทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักในการเติมเต็มแก่บุคลากรให้เต็มเปี่ยม

ด้วยประสิทธิภาพและพร้อมด้วยประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัด

สถาบันด�ารงราชานุภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัดสถาบัน

ด�ารงราชานภุาพและศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

 2. เพื่อทดลองใช้และประเมินหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ

สังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทย 

 3. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสงักดัสถาบัน

ด�ารงราชานภุาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย

 1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรอีเลิร์นนิง ที่มีความสะดวก 

ประหยัดเวลา สามารถน�าไปฝึกอบรมข้าราชการสังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

 2. ผลการทดลองใช้จะน�าไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับ

ข้าราชการสงักดัสถาบนัด�ารงราชานภุาพและศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดั

กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหลักสูตรต้นแบบส�าหรับข้าราชการสังกัดอื่นต่อไป
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ขอบเขตของกำรวิจัย

 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นข้าราชการสงักดัสถาบนัด�ารงราชานุภาพ จ�านวน 46 คน

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ�านวน 198 คน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี 7 องค์ประกอบ 

(บรรจบ บุญจันทร์, 2554; นิคม นาคอ้าย, 2549; วสันต์ อติศัพท์, 2550; American Institute for 

Research, 2009; Burke, 2009; International Society for in Education, 2009) คือ 1) ภาวะ

ผู้น�า 2) การบริหารงาน 3) การเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง 4) ความสามารถเชิงผลิตภาพและความ

ช�านาญในงาน 5) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ 6) การวัดผลและการประเมินผล

และ 7) สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม โดยจัดท�าเป็น 3 โมดูล และด�าเนนิการฝึกอบรมโดยระบบอีเลร์ินนงิ 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยและพฒันา (Research and Development) เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูร

ฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยสี�าหรบัข้าราชการ สงักดัสถาบนัด�ารงราชานภุาพ และศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย มกีารด�าเนนิการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำรหำควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างกับทีมผู้บริหารสถาบันด�ารง

ราชานภุาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย ในการสร้าง

เครือ่งมอืซ่ึงเป็นใช้แบบสอบถามมลีกัษณะปลายเปิดและปลายปิดทีก่�าหนดกรอบเนือ้หาความคิดเหน็

เกี่ยวกับความจ�าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม สภาพปัญหาและความจ�าเป็นในการฝึกอบรม ภาวะผู้น�า

เชิงเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ ที่ต้องการในการน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การน�าผลมาวิเคราะห์

จากข้อเสนอแนะ และเนือ้หาของทมีผู้บรหิารเพือ่มาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม

ให้สอดคล้องกับความต้องการของทีมผู้บริหาร
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. การยกร่างหลกัสตูร น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ในขัน้ตอนที ่1 มาก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ

ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีที่จ�าเป็นต่อข้าราชการ 

 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร โดยการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 5 ท่าน

 3. การก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้

ด้วยตัวเองผ่านระบบอีเลร์ินนงิ โดยมทีัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 4. พฒันาสือ่โดยน�าเนือ้หาสาระ มาออกแบบ ประกอบด้วยภาพและภาพกราฟิก โดยมคี�าอธบิาย

สั้น ๆ เพื่อสื่อความหมายตามหลักสูตร

 5. พฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้2 ชุด ได้แก่ 1) แบบทดสอบ

ก่อนและหลังฝึกอบรม และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน�าหลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตัวอย่าง เพือ่ทดลอง

ใช้หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จ�านวน 244 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จ�านวน 20 คน โดยใช้วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ให้ได้ครบตามจ�านวน

 1. แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

(The One Group Pretest –Posttest Design) ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ผู้วิจัยน�าข้อมูล

ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลดังนี้

  1.1 วิเคราะห์แบบทดสอบโดยใช้สถิติ Paired t-test

  1.2 วิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 2. แบบประเมินภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี ความเหมาะสมโดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ

ขั้นตอนที่ 4 กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม

 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ ที่พร้อมน�าไปใช้

ในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 การน�าเสนอเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี 7 องค์

ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น�า 2) การบรหิารงาน 3) การเป็นผู้น�าในการเปลีย่นแปลง 4) ความสามารถเชิง

ผลิตภาพและความช�านาญในงาน 5) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ 6) การวัดผล

และการประเมินผล และ 7) สังคม กฎหมาย และจริยธรรม โดยจัดท�าเป็น 3 โมดูล และด�าเนินการ

ฝึกอบรมโดยระบบอีเลิร์นนิง โดยน�าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ผลกำรหำควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรม 

 พบว่า ข้าราชการในสังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ประกอบ 7 ด้าน 

เพื่อให้ได้ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีที่พึงประสงค์เหมาะสมกับการท�างานขององค์กร ตลอดจนน�า 

แอฟฟิเคช่ันไลน์คือโปรแกรมรับส่งข้อความได้ทั้งภาพและเสียง น�ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่

ข้าราชการ ผู้วิจัยจึงรวบรวมผลน�าไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ตอนที่ 2 ผลกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม

 ได้หลกัสตูร ฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยสี�าหรบัข้าราชการสงักดัสถาบนัด�ารงราชานุภาพ 

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอนที่ 3 ผลกำรทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

 สถิติ T-Test ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบแผนการวิจัย The One 

Group Pretest-Posttest Design ผู้วิจัยได้ผลภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น น�าข้อมูลที่ได้รวบรวม

มาท�าการวิเคราะห์ กลุม่ตัวอย่างทีม่คีวามรูเ้ฉลีย่หลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนน เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5 คะแนน 
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 หลงัจากน�าหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับตัวอย่าง มกีารประเมนิความเหมาะของหลกัสตูร 

พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวม

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 จัดว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกรายการมีค่าเฉลี่ย 4.25-4.50 

จัดอยู่ในระดับมาก ยกเว้นในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรมท่ีใช้ในการฝึกอบรม 

มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดที่ 4.25 

 หลงัจากการฝึกอบรมแล้ว ได้มกีารประเมนิและติดตาม ผลการอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี

โดยผู้บริหาร พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปลี่ยนไปในทางที่ดี โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับดีมาก 

ตอนที่ 4 กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม

 จากการน�าหลกัสตูรไปทดลองใช้หลกัสตูรและการประเมนิผล หลกัสตูรฝึกอบรมหลงัจากการ

ฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี

ส�าหรับข้าราชการ ใน 2 รายการคือ 1) ระยะเวลาการฝึกอบรมโดยขยายระยะเวลาการฝึกอบรม

เพิ่มขึ้นจากเดิม และ 2) เพิ่มเติมเนื้อหาระบบรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึง

สรุปผลกำรวิจัย

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ ได้ดังนี้ 

 1. หลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยสี�าหรบัข้าราชการสงักดัสถาบนัด�ารงราชานภุาพ

และสงักดัศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 

6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) หลักการและแนวคิด 

  2) จุดมุ่งหมาย 

  3) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 โมดูล คือ โมดูลที่ 1 ประกอบด้วยรายวิชา 

3 วิชา ได้แก่ วิชาภาวะผู้น�า วิชาการบริหารงาน และวิชาการเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง โมดูล

ที่ 2 ประกอบด้วยรายวิชา 2 วิชา ได้แก่ วิชาความสามารถเชิงผลิตภาพและความช�านาญในงาน

วิชาการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ โมดูลท่ี 3 ชุดวิชาที่ 3 ประกอบด้วย

รายวิชา 2 วิชา ได้แก่ วิชาการวัดผล และการประเมินผล วิชาสังคม กฎหมาย และจริยธรรม 

  4) กิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

  5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 10 วัน 

  6) การประเมินผล
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 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยสี�าหรบัข้าราชการสงักดัสถาบนั

ด�ารงราชานภุาพและสงักดัศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทและการสือ่สาร ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

สรุปได้ดังนี้  

  2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี หลังการฝึกอบรม

แตกต่างจากก่อนฝึกอบรมเท่ากับ 5 คะแนน หมายถึงผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู ้

ตามหลักสูตรฝึกอบรม 

  2.2 หลักสูตรภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี ส�าหรับข้าราชการ สังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพ

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 

  2.3 ผลการติดตามพบว่าผู้ผ่านการอบรมมพีฤติกรรมการปฏิบติังานไปในทศิทางในระดับ

ดีมาก 

 3. การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัดสถาบัน

ด�ารงราชานภุาพและสงักดัศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

คือ ระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยไป เนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมคือระบบการรักษาความปลอดภัยของ

การเข้าถึงข้อมูล

กำรอภิปรำยผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ 

สงักดัสถาบนัด�ารงราชานภุาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส�านักงานปลดักระทรวง

มหาดไทย ผู้วิจัยได้น�าประเด็นมาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการ สังกัด

สถาบันด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบคือ 1) หลักการและแนวคิด คือ เป็นหลักสูตรการอบรม

แบบเรียนรู ้ด ้วยระบบอีเลิร ์นนิง เน้นการปฏิบัติและการประยุกต์การใช้งานส่วนบุคลากร 

คุณธรรมและจริยธรรม ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี 2) จุดมุ่งหมาย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและทัศนคติ เกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี สามารถน�าความรู ้ ความเข้าใจเก่ียว

กับภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 3) โครงสร้างของหลักสูตร

ประกอบด้วยเนื้อหา 7 ด้าน 4) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิง โดยมีทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 10 วัน และ 6) การประเมนิผล โดยมกีารทดสอบ
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ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการปฏิบัติตามกิจกรรม สังเกตและติดตามประเมินผล

 โดยองค์ประกอบที่ 1 หลักการและแนวคิด รวมทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะ

ผู้น�าเชิงเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหาร และการปฏิบัติงานของ

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรและเจ้าหน้าที่จึงจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทันต่อ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยตีลอดเวลา การสือ่สารระหว่างผู้น�ากับผู้ตามผ่านทางเครอืข่ายเทคโนโลยี

หรือสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม นาคอ้าย 

(2549) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น ในโลกที่มี

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลซ่ึงต้องพัฒนาคนในยุคก่อน

ให้มาท�างานบนเครือข่ายออนไลน์และให้คนรุ่นใหม่ต้องท�างานผ่านขั้นตอนแบบแผนท�างานตาม

สายงานการบังคับบัญชาอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 องค์ประกอบด้านโครงสร้างของหลกัสตูรโมดูลที ่1 คือวชิาภาวะผู้น�า วชิาการบรหิารงาน และ

วิชาการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาสาระของโมดูลนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี โดยสามารถอธิบาย ความหมาย คุณลักษณะ คุณสมบัติ 

การบริหารงานโดยสามารถระบุ บทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น�าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล 

กาญจนวงศ์ (2553) ที่กล่าวว่า ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้น�าและรูปแบบภาวะผู้น�าไม่ได้

เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ผู้ตามต้องการผู้น�าที่เข้าใจในการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  เข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้ตาม โดยมีสิ่งส�าคัญในคุณสมบัติ 

ทักษะของผู้น�าในเรื่อง ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ เฝ้าระวัง ความต้ังใจในการพัฒนาตนเอง

 องค์ประกอบด้านโครงสร้างของหลักสูตรโมดูลที่ 2 คือวิชาความสามารถเชิงผลิตภาพและ

ความช�านาญในงาน วิชาการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ เน้ือหาสาระของโมดูลน้ี

เกีย่วข้องกบัการเพิม่พนูความรู ้ทกัษะและทศันคติเกีย่วกับการส่งเสรมิสนบัสนนุตลอดการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยใีนการปฏิบติังานต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานประจ�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นิคม นาคอ้าย (2549) ที่กล่าวว่า เป็นการมุ่งเน้นความสามารถของผู้บริหารในการประยุกต์

เทคโนโลยี เช่น เพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงานอย่างสม�่าเสมอ และเป็นการสร้าง

โอกาสการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อันน�าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ โดยการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติั เพือ่เป็นการมุง่เน้นสนบัสนนุ ในการบรหิารจดัการให้เกดิความเข้ากนัได้

หรือผสมผสานกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายต่าง ๆ ในการด�าเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 องค์ประกอบด้านโครงสร้างของหลักสูตรโมดูลที่ 3 คือวิชาวัดผลและการประเมินผลงาน

และวิชาสังคม กฎหมาย และจริยธรรม เนื้อหาสาระของโมดูลนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนความรู้

ทักษะและทัศนคติเก่ียวกับการวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ใน

การใช้เทคโนโลยีส�าหรับการวัดผลและการประเมินผลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อ

บังคับ เพื่อป้องกันความผิด ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบ 

บุญจันทร์ (2554) สังคมสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยไม่ขัดต่อพระราช

บัญญัติคอมพิวเตอร์ปี 2550 พร้อมทั้งจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยี

 องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิง โดยมี

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามตารางการฝึกอบรมของหลักสูตร เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอน

ให้มปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ สามารถเรยีนรูร่้วมกนัได้ตลอดเวลา โดยผ่านทางเครอืข่ายเทคโนโลยี

หรือสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดา ไชกิจภิญโญ (2549) ที่กล่าวว่า ได้ให้ความ

ส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น แนวคิดเรื่องการใช้

อีเลิร์นนิงในประเทศไทยค่อย ๆ พัฒนาขึ้นตามล�าดับจาก การสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถทบทวนบทเรียนต่าง ๆ รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เอกสารเองได้ มาสู่การพัฒนาเต็มระบบ โดย

กจิกรรมการเรยีนรูผ่้านระบบอีเลร์ินนงิ สามารถท�าให้มกีารจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยสี�าหรบัข้าราชการสงักดัสถาบนั

ด�ารงราชานภุาพและสงักดัศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5 คะแนน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ รตัติกรณ์ จงวศิาล (2543: 101-106) ทีก่ล่าวว่าผู้น�านิสติทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลง มเีจตคติทีดี่ต่อภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงหลงัการฝึกอบรม มภีาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงที่

ผู้น�าประเมนิตนเองและภาวะผู้น�าทีผู้่ร่วมงานประเมนิผู้น�าหลงัสิน้สดุการทดลองมากกว่า ผู้น�านิสิตที่

ไม่ได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า

การฝึกอบรมนัน้ท�าให้ผู้ฝึกอบรม มกีารพฒันาตนเองด้านความรู ้ความเข้าใจ ส่งผลบรรลตุามวัตถปุระสงค์

ที่ต้ังไว้ ผลการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมพบว่ามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปลี่ยนไป

ในทางที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รตัติกรณ์ จงวศิาล (2543: 101-106) ว่าการฝึกอบรมจะส่งผล

ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการซึ่งท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจากเดิม

 3. การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสงักดัสถาบนั

ด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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 นุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล ธนีนาฎ ณ สุนทร 

จากผลการทดลองใช้ เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม เนื้อหาเพิ่มเติมคือระบบรักษาความปลอดภัย

ของการเข้าถึงข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

 ผลการวจัิยเป็นข้อมลูประจักษ์พบว่าถ้าขยายระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วนั เพิม่ขึน้จากเดิม

หรือไม่จ�ากัดระยะเวลาในการฝึกอบรม จะส่งให้ผู้ฝึกอบรมเข้ามาทบทวนเน้ือหาและฝึกการใช้งาน

ในภาคปฏิบัติได้ จะย่ิงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร

การฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพและสังกัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยการฝึกอบรม

ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิง ในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ประกอบไปด้วย 

3 โมดูล มคีวามเหมาะสมระดับมาก สามารถน�าไปใช้ในการพฒันาบุคลากรของสถาบนัด�ารงราชานภุาพ

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป 

 จากงานวจิยัเรือ่งนีผู้้วิจยั พบว่า ผลการวิจัยหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยสี�าหรบั

ข้าราชการ ท�าให้ข้าราชการมคีวามรูค้วามเข้าใจภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีหลงัได้รบัการฝึกอบรมสงูขึน้กว่า

ก่อนรับการฝึกอบรม ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 1. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการฝึกอบรมภาวะผู ้น�าเชิงเทคโนโลยี ส�าหรับ

ข้าราชการสงักดัสถาบนัด�ารงราชานภุาพและสงักัดศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 2. การพัฒนารูปแบบภาวะผู ้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัดสถาบันด�ารง

ราชานุภาพและสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีส�าหรับข้าราชการสังกัดสถาบันด�ารงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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