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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  2) แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 36 เขต  ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ก าหนดผู้ให้ข้อมูลเขตละ 8 คน  ประกอบด้วย  บุคลากรระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 2 คน  และศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  บุคลากร
ระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 2 คน  และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน จ านวน 2 คน  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
      1.  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพหุทักษะ 
ประกอบด้วย 4 ทักษะ  คือ  1) ทักษะด้านนวัตกรรม  ประกอบด้วย 3 ทักษะย่อย  คือ  1.1) ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  1.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี  1.3) ทักษะการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  และ  4) ทักษะ
การจัดการเรียนรู้ 
 2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  มีจ านวนทั้งหมด 234 แนวทาง 
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The purposes of this research were to identify: 1) the school administrators’ 

information and communication technology skills and 2) the enhancement guidelines  
of information and communication technology skills of school administrator. The sample of 
this study were 36 Secondary Educational Service Area Offices, which determined by 
Krejcie and Morgan Table. The respondents from each office divided into two groups  
1) the officers from the Office of Secondary Educational Service Area’s were 2 administrators 
and 2 educational supervisors, 2)  the respondents from school composed of 2 administrators 
and 2 teachers whose concerning on information and communication technology with the 
total of 288 respondents. The instruments for collecting the data were unstructured interview 
form and opinionnaires. The statistic used for data analysis were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and Exploratory Factor Analysis.  

 The findings of this study were as follows: 
1)  The school administrators’ information and communication technology skills 

were multiple skills composed of four skills  1) innovative skill, which composed of three 
sub skills:  1.1) using skill of computer technology  1.2) creative skill of production from 
technology and 1.3) collection skill of data, 2) synthesis skill of information  3) applying skill  
of administration and 4) learning management skill. 

 2) There were 234 enhancement guidelines of information and communication 
technology skills for the school administrator. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

  
 ยุคสังคมโลกปัจจุบันนั้นเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน 
มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รวมทั้งระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตัวเร่งผลักดัน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกส่วนของสังคมโลก  ทางด้านเศรษฐกิจ  การเกิดระบบการผลิต 
จากทรัพยากรเป็นการใช้องค์ความรู้มาเป็นฐานการผลิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจ  ฐานความรู้ที่อาศัย
ความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลเป็นหลักในการผลิตนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการแข่งขัน  องค์กรใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มากกว่าย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน1  ดังที่คอตเลอร์ (Kotler) ได้กล่าวว่า  ความตื่นตัวทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส่งผลต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การสื่อสาร  ธนาคาร  ความบันเทิง  
เป็นต้น  การเตรียมความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คือหนทางรอด  ความเหลื่อมล้้าทางดิจิตอลมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ผู้ที่ไม่พร้อมจะถูกลดบทบาท  
และจะตกอยู่ส่วนล่างของความเหลื่อมล้้า  ประเทศที่มีกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่อ่อนแอจะพบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ช้า  เนื่องจากขาดความสามารถในการตอบสนอง 
อย่างรวดเร็ว  การเจรจาต่อรองที่ดีและการวิเคราะห์แนวโน้มที่แม่นย้าในโลกดิจิตอล  การเติบโต 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวพันโดยตรงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ2 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาของชาติซึ่งถือเป็นกลไกส้าคัญ 
ในการยกระดับคุณภาพของประชากรเพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพ
พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก  มีความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกด้านและเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ปัจจุบันการขยายตัว 
ในการพัฒนาคนด้านการศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
การเชื่อมโยงหรือทักษะการน้าไปใช้ยังอยู่ในระดับต่้า  คุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม  

                                                 

 1สุรชัย คุ้มสิน, “วิกฤติภาวะผู้น้า อุปสรรคในการปฏิรูปสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์,”
บริหำรกำรศึกษำ มศว.2, 6 (กันยายน-ธันวาคม 2556): 15. 
 2ฟิลลิป คอตเลอร์ และคณะ, คิดอย่ำงอำเซียน, แปลโดย ผุสดี พลสารัมย์ และภาณุชาติ
บุณยเกียรติ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, 2556), 34-36. 
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ยังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจส้าคัญในการผลักดันความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้น  นอกจากการขวนขวาย 
ใฝ่หาความรู้โดยปัจเจกบุคคลเองแล้ว  รัฐย่อมเป็นอีกหนึ่งกลไกส้าคัญในการผลักดันให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียม 
 การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555-2559)  ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญทั้งภายนอกและ
ภายในที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
จึงจ้าเป็นต้องน้าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่   พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น เพ่ือใช้ 
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก
ในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ  สังคม  อาหารและพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งได้ก้าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสนับสนุนการด้าเนิน
ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเหล่านั้น  ในด้านสังคม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ได้ก้าหนดไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
และการพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเป็นกลไก 
ที่ส้าคัญในการช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  ด้ วยบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาและกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาอาชีพและ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งภาคเกษตรกร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  และการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  โดยบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  
ประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงาน  ตั้งแต่การผลิต  การตลาด  
ไปจนถึงการบริโภค  เพ่ือปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน  รวมไปถึงการด้าเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  โดยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย  ในด้านการจัดการทรัพยากร 

                                                 

 3คณะกรรมการการพัฒนาสังคม, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (พ.ศ.2549- 
2553) (กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549), 4. 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ 
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีบทบาทส้าคัญในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
องค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ  การเตรียมความพร้อมรองรับกับ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและให้มีมาตรฐานตามหลักสากล  และประการส้าคัญก็คือการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
อย่างบูรณาการ  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการติดตามประ เมินผล  และ 
การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่มีประสิทธิภาพ4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท้าขึ้น 
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาน้าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน5 
 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญในการพัฒนา
ประเทศ  เป็นกลไกที่ส้าคัญในการช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดข้ึนอีกด้วย 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  มุ่งสร้าง
กระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน  
และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  รวมถึงการส่งเสริม

                                                 

 4กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสถาบันวิจัยและให้ค้าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 (กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557), 
14-16. 
 5ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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การศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนั้นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส้าคัญกับการน้าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ  ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และ
มีจิตใจที่ส้านึกในศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และความเพียร  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและส่งเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อ 
การพัฒนาคน6  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักการพัฒนา
ประเทศยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  9-11 และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  โดยพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7  
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2020 ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 ที่จะ 
มีการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และปัญญา  โดยประชาชน  
ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาคน้าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
(Smart Thailand 2020)  โดยมีเป้าหมายหลักคือ 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึง  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเสมือน  
การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั่วไป  2) มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ประชาชนมีความรู้  เข้าถึงการท้างานและการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  
และบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสากล  
3) เพ่ิมบทบาทและความส้าคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  4) ยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของประเทศ  
มีการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ  5) เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
6) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส้าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

                                                 

 6ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  สรุปสำระส ำคัญ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
 7ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  สรุปสำระส ำคัญ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 
2560, เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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การสื่ อสารต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีส่ วนร่วม 
ในกระบวนการพัฒนา8   
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ   
เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี  สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  
ด้วยฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของประเทศ  โดยมีพันธกิจในการพัฒนา  ยกระดับ  
และจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถ 
สร้างรายได้ท่ีมั่งคั่งและมั่นคง  เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีวินัย  เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  มีส้านึก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม  ส้าหรับประเทศไทยนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ  ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 9  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ในมาตราที่ 63-69 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน  ต้ารา  หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ์  
โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้  การพัฒนา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้9  ซึ่งตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภายในองค์กร  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ของสถานศึกษา  โดยด้าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา   
พ.ศ. 2554-2556  ซึ่งหมดวาระในปีงบประมาณ 2556 แล้วนั้น  เพ่ือความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้สูงยิ่งขึ้นไป  จึงได้จัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. 2557-2559 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  พ.ศ. 2557-2561 
เพ่ือตอบสนองทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทั้งในด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอน  
ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับ

                                                 

 8กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย ฉบับได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 
22 มีนำคม 2554 (กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554), 7. 
  9กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว, 2542), 37-38. 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การอาชีวศึกษา  การอุดมศึกษา  การศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด้วยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  โดยมียุทธศาสตร์คือ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายการยกระดับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการศึกษาตามบริบท
ของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  เพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า  พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ  คือ  พัฒนาโปรแกรม  ซอฟต์แวร์  หรือระบบงาน 
ที่ใช้ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศส้าหรับการบริหารจัดการและบริการด้านการศึกษา  
และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  โดยเปิดโอกาส  
ให้ผู้ เรียน  ผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยอย่างกว้างขวาง   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้วิจัย  ตลอดจนถึงการมีผลงานวิจัย  
ที่สามารถน้ามาใช้งานเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ดังที่ บิล คลินตัน 
(Bill Clinton) ได้กล่าวว่า  ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกห้องเรียนทุกห้องสมุด
ต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบทางด่วนข้อมูลได้   โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จะสามารถช่วยให้สังคมพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันและสามารถส่งต่อผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม10  ในส่วนของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ  มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาเพ่ิมจากระดับกระทรวง  ระดับกรมที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว   มีข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
โดยใช้ระบบ EIS (Educational Information Systems)  ซึ่งจะมีการใช้เลขประจ้าตัวประชาชน  
13 หลักเป็นตัวเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ติดตามเพ่ือให้การช่วยเหลือกรณีที่อยู่ในกลุ่มยากไร้  ด้อยโอกาสหรือพิการ  หรือเป็นกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษ  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถถ่ายโอนไปยังโรงเรียนแห่งใหม่ได้โดยสะดวก  มีระบบ
บริหารงานบุคคล  ระบบงานสารบรรณ  ระบบห้องสมุด  ซึ่งจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการค้นคว้าที่กว้างขวางขึ้นได้  ระบบบริหารพัสดุครุภัณฑ์  ระบบบริหารสถานศึกษา 

                                                 

  10John V. Pavlik, New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives, 
accessed January 11, 2017, available from http://www.abacon.com  
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โดยจะน้าระบบ GIS (Geographic Information Systems) เข้ามาช่วยในการดูแลการจัดสรรทรัพยากร
การจัดการในระดับพื้นท่ี 
 ดังนั้นกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงท้าให้วิถีการด้ารงชีวิตเปลี่ยนไป  เกิดการแข่งขัน 
ทางปัญญา  โดยการใช้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น  บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการแสวงหาความรู้  สามารถปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
ย่อมมีข้อได้เปรียบในด้าเนินชีวิต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญ 
ในการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้   
 
ปัญหำของกำรวิจัย  

การพัฒนาของโลกที่ไม่หยุดนิ่งเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแห่งการด้าเนินชีวิต 
ในแบบดิจิตอล  การรู้เทคโนโลยีจะท้าให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องให้มีการพัฒนาความรู้
และทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจัง  โดยอย่างยิ่งในการบริหารจัดการขององค์กร
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้การด้าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ทั้งในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ  ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้  รวมทั้งเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส้าคัญในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้า  
สมดุลและยั่งยืน  และในการด้าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดและทัดเทียมสู่ระดับสากลได้นั้น  ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นรากฐานที่ส้าคัญในการผลักดัน  
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญและ 
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างความพร้อม 
ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ 
ที่จะพัฒนาการเรียนในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น11 
 การสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาของไทยภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรตระหนักและมองเห็นถึงความส้าคัญในการก้าหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคน  
สู่การพัฒนาชาติ  เพ่ือก้าวสู่โลกท่ามกลางสภาพการณ์แห่งการแข่งขันในปัจจุบัน  การสร้างความเข้มแข็ง
ของคนในชาติ  การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันท้างานอย่างเป็นองค์รวม  โดยเฉพาะ

                                                 
11กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสถาบันวิจัยและให้ค้าปรึกษา 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 (กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557), 
14-16. 
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อย่างยิ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษา (Educational Reform) นั้นย่อมมีความส้าคัญ
และจ้าเป็นที่ต้องร่วมกันก้าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความรู้แก่คนในชาติอย่างมีคุณค่าและ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ส่งผลต่อการปฏิรูปและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  
ดังนั้นเมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส้าคัญของน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของ
ผู้บริหารจึงจะต้องท้างานด้วยจิตใจที่แน่วแน่  จะต้องเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น้าที่ดี   
มีทักษะความเป็นผู้น้า  มีปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  และใช้การวิจัยเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น้ายุคใหม่ที่มีทักษะ
การบริหารงาน  เป็นผู้น้าทีมแห่งการเรียนรู้  เป็นผู้น้าทางวิชาการ  มีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ  สามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร  สามารถสร้างบรรยากาศ 
ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพอนาคต  มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องปรับตัว 
ให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  และต้องพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เพ่ือให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังต้องมีเทคนิควิธีการให้ครูและนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์  
รวมทั้งก้าหนดนโยบายที่เชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  โดยในการที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู้นั้นจ้าเป็นจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาสนับสนุน  
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ทักษะปฏิบัติและเจตคติท่ีดี  รวมถึงสมรรถนะและความสามารถ
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ้าเป็นส้าหรับการศึกษา  การเลือกรับ  เลือกปฏิเสธ   
การเข้าถึงความรู้  จนกระทั่งการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  โดยไม่หลงลืมคุณธรรม
จริยธรรม  ดังนั้นผู้บริหารจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ทุกฝ่ายควรให้ความส้าคัญ  เป็นผู้มีส่วน 
ในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนที่จะพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษหน้า 
 การยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพของการศึกษาไทยให้สูงขึ้นนั้นล้วนบ่งชี้ให้เห็น 
ถึงความส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  ผู้บริหารยุคใหม่จึงจ้าเป็นต้อง
ตระหนักและยึดถือเป็นภารกิจส้าคัญ  เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้  ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษานั้น  ส้านักงานสถิติ
แห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และการศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดมสมองเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดที่จ้าเป็นและตัวชี้วัดที่เป็นแกนกลาง 
(Core Indicators) ที่ UNESCO แนะน้าให้ทุกประเทศสมาชิกรวบรวม  ตลอดจนตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
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กับนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 น้ามาประกอบกันเป็นตัวชี้วัดในการส้ารวจ  โดยจ้าแนกเป็นตัวชี้วัด  
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นฐานในการเรียนรู้  ด้านหลักสูตร  ด้านการพัฒนาบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารจัดการ  และการให้บริการทางการศึกษา12  ซึ่งงานของผู้บริหารสถานศึกษาคือ  ดูแล
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก  การถ่ายโยงปัจจัยป้อนผ่านกิจกรรมการบริหารเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ส้าหรับสถานศึกษา (output)  เช่น  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  การปฏิบัติงานของครู  ระดับการพัฒนา
ของนักเรียนและครู  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและการบริหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน  เจตคติของนักเรียนต่อโรงเรียน  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู13 
 การด้าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ
พบว่า  การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษายังไม่ประสบผลส้าเร็จ
เท่าที่ควรเนื่องจากผู้บริหารไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  งบประมาณไม่เพียงพอ  
อีกทั้งยังขาดระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ  ระบบและแนวทางการใช้สารสนเทศมีความหลากหลาย  
ไม่เป็นมาตรฐาน  มีความซ้้าซ้อนในการด้าเนินการ  ท้าให้เป็นปัญหาในการประมวลผล  ผู้บริหาร 
ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงระบบ  เครื่องมืออุปกรณ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอ14  ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนั้น
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท้างานทุกระดับ  ผู้บริหารทุกระดับจึงต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของ  
การท้างานในสิ่งแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  แบบแผนการท้างานของผู้บริหารจึงเปลี่ยนไปด้วย  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถรวบรวมข้อมูล  เก็บข้อมูล  น้าเสนอข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  ผลักดันให้ผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท้าให้ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  เพ่ือให้ทันต่อพัฒนาการของ
เทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร  การปรับตัวให้ทันเพ่ือการเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ตลอดเวลา  รวมทั้งแบบแผน  วิธีการ  และกระบวนทัศน์ (approach and paradigm)  
ในการท้างานที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ้าเป็นต้องมีความรู้  ทักษะ  และวิสัยทัศน์เพ่ือที่จะสามารถ

                                                 
12ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ส ำรวจกำรมี

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ่นส่วน
จ้ากัดบางกอกบล็อก, 2552), vii-viii. 

13ศิริพงษ์ เศาภายน, หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2558), 45. 

14อ้ารุง จันทวานิช, เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: 
คุรุสภา ลาดพร้าว, 2554), 58-59. 
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ท้างานในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ15  สอดคล้องกับ
แนวคิดของไคเนอร์และลูอิส (Kleiner and Lewis) ที่เสนอว่า ลักษณะของผู้น้ายุคใหม่ต้องเป็น 
ผู้ที่มีความเข้าใจและมองเห็นความส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต16   

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีความส้าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนั้นเพ่ือการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบัน  จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  อันจะน้าไปสู่การส่งเสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

จากสภาพความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  ผู้วิจัยได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัยไว้ดังนี้ 

 1.  เพ่ือทราบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นแนวทางในการหาค้าตอบ  ผู้วิจัย
ได้ก้าหนดข้อค้าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 1.  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างไร 
 2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นอย่างไร 
 

                                                 
15คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กำรน ำองค์กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรบริหำรกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 24. 
16A., Kleiner, and L., Lewis, Internet access in U.S. public schools and 

classroom: 1994-2002: National Center for Educational Statistics (Washington, DC: 
Department of Education, 2003), 62. 
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพหุทักษะ     

 2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นพหุแนวทาง  

 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

การวิจัยเพ่ือศึกษาการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในการวิเคราะห์หาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยจากองค์ความรู้เรื่องทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่หลากหลายดังนี้ 

 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแนวคิดทฤษฎี 
ที่ให้ความส้าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหาร  ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีทั้งในและต่างประเทศ 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศที่ศึกษาและให้ความส้าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในองค์กร  ภาวะผู้น้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 3. นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  อันประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2552-2556  กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554 -2563 
ของประเทศไทย  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ 
แบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Method)  
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒินั้นมาจากฝ่ายบริหารของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และนักวิชาการ 
ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ  และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถน้ามาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทาง 
ในการศึกษาเพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัยไว้ดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา  :  พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ระบบไอซีทีและกำรจัดกำรยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป, 2553), 13-14. 
 :  พนิดา พานิชกุล, เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) (กรุงเทพฯ :  
เคทีพี คอมพ์แอนด์ คอนซัลท์, 2549), 4. 
 :  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 39-40. 
 :  Alberta Education, Research Model from Alberta Education (Alberta: Alberta 
Education,1990), 272. 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

-  พงษ์ศักด์ิ ผกามาศ -  พนิดา พานิชกุล 
-  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ -  Alberta Education 
-  Heinich, Robert & Others -  Fred R. McFadden 
-  John G. Burch & Gary Grudnistski -  O’Brien J. A. 
-  Laudon, K.C., Laudon, J.P.  -  Souter D. 
-  Micheal S. Scott Morton -  H.C. Lucas Jr. 
-  Efraim Turban, Ephra McLearn & Jame Wetherbe 
-  Southeast Asian Ministers of Education Organization 

 
 
 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

-  อรอุษา  ปุณยบุรณะ  -  ชิดชนก  ศุภวโรดม  -  สุริยา  หมาดทิ้ง  
-  บรรจง  เข่ือนแก้ว  -  ทินกร  พูลพุฒ  -  เพ็ญวรา  ชูประวัติ  
-  ฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  -  สุธาสินี  สว่างศรี  -  ไพบูลย์  เกตุแก้ว  
-  ถาวร  พอสม  -  สมศักด์ิ  จีวัฒนา  -  ศักดา  พันธุ์เพ็ง  
-  ฐานิตา  นพฤทธิ์  -  ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
-  เทอดชัย  บัวผาย  -  Thanyatorn Amornkitpinyo 
-  Ronny Scherer -  Catheina Yi-Fang Ku  -  Khene C. Pade  
-  Margaret Bruce and others  -  Jo Tondeur -  Richard Heeks  
-  Thomas James Cassidy        -  Abdul Razaque -  Cain Kevin Gail  
  
 

 

 

 
ทักษะด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

 

 
 

กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

นโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
-  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
-  กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย 

-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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 :  Heinich, Robert and Others, Instructional Media and Technologies for 
Learning, 5thed. (New Jersey: Prentice-Hall, 1996), 443. 
 :  Fred R. McFadden, Modern Database Management, 5th ed. (Englewood 
Cliffs, 1999),147. 
 :  John G. Burch and Gary Grudnistski, Information Systems, 5nd ed. (New York: 
John Wiley & Sons, 1989), 63. 
 :  J. A, O’Brien, Management Information System, 6th ed. (New York: McGraw-Hill, 
2004), 85. 
 :  K.C., Laudon and J.P., Laudon, Management Information System and Technology, 
4th ed. (London: Prentic Hall, 1996), 102. 
 :  D., Souter, “The role information and communication technologies in 
democratic development,” The Journal of Policy, Regulation and Strategy for 
Telecommunications Information and Media 1, 5 (January 1999): 409. 
 :  Michael S. Scott Morton, The corporation of the 1990: Information 
Technology and Organizational Transformation, 4th ed. (New York: Oxford University 
Press, 1991), 41-42. 
 :  H.C. Lucas Jr., Information technology for management, 7th ed. (New York: 
McGraw-Hill, 2000), 86. 
 :  Efraim Turban, Ephraim McLean and Jame Wetherbe, Information technology 
for management: transformation business in the digital economy, 3th ed.  
(New York: John Wiley and Sons, 2002), 48. 
 :  Southeast Asian Ministers of Education Organization, Report: Status of ICT 
Integration in Education in Southeast Asian Countries (Thailand: The Southeast 
Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat, 2010), 6-7. 
 :  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2543), 2. 
 :  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2559, เข้าถึง
ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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 :  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
 :  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
(กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552), 4-2 – 4-5. 
 :  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรอบนโยบำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554), 10-12. 
 :  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560,”  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134, ตอน 10 ก (24 มกราคม 2560): 24-35. 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล  และ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 
 กำรส่งเสริมทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   หมายถึง  การพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล  และเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  ด้วยวิธีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผู้บริหารได้มีการฝึกปฏิบัติ  โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง  ผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ้านวยการ
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  หมายถึงหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่
บริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
มีสถานศึกษาในสังกัดรวม 2,361 โรงเรียน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  และ  2)  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฏี  จากเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 

 
การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ห่างไกลโดยอาศัยอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  
เป็นการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่รวมเอาอุปกรณ์ 2 สิ่งมาใช้  คือ คอมพิวเตอร์ที่ช่วยท าให้
การประมวลข้อมูล (data) รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นย า  เกิดเป็นสารสนเทศ (information) ที่มีความหมาย
ในการบริหารจัดการ  แล้วใช้อุปกรณ์ทางการสื่อสารช่วยท าให้โยงใยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่อยู่ห่างไกล (remote area) 
  
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) เป็นศัพท์ที่มักใช้ในความหมายคล้ายกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)  แต่ขยายขอบเขตเพ่ิมขึ้น 
โดยเน้นเรื่องบทบาทของการสื่อสารกับการบูรณาการของการโทรคมนาคม (ทั้งสายโทรศัพท์และ
สัญญาณไร้สาย)  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนถึงซอฟต์แวร์  หน่วยเก็บข้อมูล  และระบบโสตทัศน์ต่าง ๆ  
ซึ่งทั้งหมดช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเก็บบันทึก  การส่งผ่าน  และการจัดด าเนินการสารสนเทศ 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลายประการ  
ดังนี้  

กูด (Good) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เทคโนโลยี  หมายถึง  การน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในวงการต่าง ๆ หรือน ามาใช้ในสาขาต่าง ๆ  เมื่อน ามาใช้แล้วจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบงาน 
ที่ปฏิบัติอยู่  ถ้าหากน าเทคโนโลยีมาใช้แล้วแต่วิธีการท างานยังคงเหมือนเดิมอย่างที่เคยปฏิบัติมา  
หากเป็นอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นเทคโนโลยี  โดยเทคโนโลยีสามารถจ าแนกได้ 5 ความหมาย  คือ  1) เป็นระบบ
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค  2) เป็นการน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา
เชิงปฏิบัติ  3) เป็นการจัดระบบข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้เพ่ือจุดประสงค์ในทางปฏิบัติ
และอาจรวมถึงหลักการที่ก่อให้เกิดผลทางการเรียนการสอน  4) เป็นการน าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และวิธีระบบมาใช้  5) เป็นการน าเอาความรู้ด้านตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์มาใช้
เพ่ือให้เกิดความเจริญทางวัตถุ1  และเดล (Dale) ยังให้ค าจ ากัดความเพ่ิมเติมว่า  เทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องมือ
แต่เป็นแผนการและวิธีการท างานอย่างมีระบบที่ให้ผลลัพธ์บรรลุตามแผนการ2 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง  กล่าวว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที  
ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ  รวบรวม  บันทึก  ประมวลผล  รับส่ง  น าเสนอข้อมูล  
และสารสนเทศต่าง ๆ  รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สะดวก 
รวดเร็ว อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ3 

กิดานันท์ มลิทอง  กล่าวว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยี 2 ประเภท  คือ  1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology : IT) คือ  
การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟต์แวร์ (software) ในการประมวล จัดเก็บ  
เข้าถึง  ค้นคืน น าเสนอ  และเผยแพร่สารสนเทศด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ที่มีสมรรถนะสูงมากสามารถท างานนอกเหนือจากการประมวลผล  และจัดเก็บข้อมูลธรรมดา 
มาเป็นสื่อในการสร้างภาพ 3 มิติ  การตัดต่อภาพยนตร์  การผสมเสียง  และเป็นตัวกลางในการน าเสนอ
สารสนเทศรูปลักษณ์ต่าง ๆ  ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์  ได้แก่  อุปกรณ์ใด ๆ ที่มีชิพคอมพิวเตอร์ 
เป็นส่วนประกอบ เช่น  คอมพิวเตอร์  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  โทรศัพท์เซลลูลาร์และรวมถึงวัสดุ  เช่น  
สมาร์ทการ์ด ตัวอย่างของซอฟต์แวร์  เช่น  โปรแกรมประมวลผลค า  โปรแกรมกราฟิก  โปรแกรมตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว  และ 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technology : CT) คือ  อุปกรณ์
และวิธีการในการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการเข้าถึง  ค้นหา  และรับส่งสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น โมเด็ม การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม การประชุมทางไกล  เป็นต้น4 

                                                 

 1C.V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill, 1959), 592. 
 2Edgar Dale, Audio-visual Methods in Teaching, 3rded. (New York: The Dryden 
Press, 1969), 610. 
 3ถนอมพร เลาหจรัสแสง, เอกสารค าสอนวิชา 059759  คอมพิวเตอร์กับการศึกษาขั้นสูง 
(เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 1. 
 4กิดานันท์ มลิทอง, ไอซีทีเพื่อการศึกษา (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548), 12. 
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ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว  ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า 
เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร
ต่าง ๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์  ฐานข้อมูล  ข้อมูล  และบริหารสารสนเทศ  ตลอดจนระบบ
เครือข่ายโทรคมนาคมจ านวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกัน5 
 ไฮนิช และคนอ่ืน ๆ (Heinich and Others) ได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีมี 3 ลักษณะ  คือ 
เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (process) เป็นเทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการหรือวิธีการ 
เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ด้านอ่ืนมาใช้อย่างมีระบบเพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ 
ในงานเฉพาะและแก้ปัญหาเทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีคือวัสดุ
และอุปกรณ์ อันเป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี อันเป็นผลผลิตที่ได้รับจาก 
การประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  และเทคโนโลยีในลักษณะผสมผสานของกระบวนการ
และผลผลิต (process and product)  โดยกล่าวว่าเทคโนโลยีคือการผสมผสานระหว่างกระบวนการ
ที่เป็นระบบกับผลผลิตที่เกิดจากเทคโนโลยี6 
  การศึกษาของรัฐอัลเบอร์ตา (Alberta Education) ได้เสนอแนวทางของระบบสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก  มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน  มีการก าหนด
ขอบเขต (establish) ของข้อมูลว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไร  จากแหล่งใด  และรวบรวมอย่างไร   
2) การสืบค้นข้อมูล (information retrieval) เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 3) กระบวนการประมวลผล (information processing) เป็นกระบวนการ
จัดท าข้อมูลที่คัดเลือกแล้วให้เป็นสารสนเทศโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 7  สารสนเทศที่ได้จากระบบ 
จะมีการเผยแพร่และใช้ข้อมูลร่วมกัน (information sharing)  4) ขั้นประเมินผล (evaluation)  
เป็นการประเมินคุณภาพของสารสนเทศท่ีได้จากระบบ และประเมินผลหลังจากการน าสารสนเทศไปใช้ 
5) การน าไปใช้ (instruction) น าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริหารหรือพัฒนาองค์การ 
(management and development)8  

                                                 

 5ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว และฝ่ายวิชาการ, CPB Computer 4 (กรุงเทพฯ: ฟันนี่, 2548), 18. 
 6Heinich, Robert and Others, Instructional Media and Technologies for 
Learning, 5thed. (New Jersey: Prentice-Hall, 1996), 443. 
 7Fred R. McFadden, Modern Database Management, 5th ed. (Englewood 
Cliffs, 1999),147. 

8Alberta Education. Research Model from Alberta Education (Alberta: 
Alberta Education,1990), 272. 
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  เลาดอนและเลาดอน (Laudon and Laudon) ได้ให้ความหมายและก าหนดภารกิจของ
ระบบสารสนเทศไว้ว่า  ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  กลุ่มของความสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วยการรวบรวม 
(collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (retrieve)  กระบวนการประมวลผล (process) คลังข้อมูลหรือ 
การเก็บส ารองข้อมูล (store) และการน าสารสนเทศไปใช้ส าหรับการตัดสินใจและการควบคุมในองค์การ 
(distribute information to support decision making and control in organization)  
ซึ่งระบบสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหา จินตนาการ (visualize) 
ความซับซ้อนของประเด็นปัญหาและสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่  ซึ่งระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วย
สารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของคน (people) สถานที่ (places) วัสดุสิ่งของ (things) ภายใน
องค์การหรือสิ่งแวดล้อมขององค์การและได้จากข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บ มีความหมายและใช้ประโยชน์ได้  
ข้อมูลได้มาจากข้อมูลดิบ  ความจริงที่เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การหรือข้อมูล
สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการจัดตั้งแล้วน ามาจัดระเบียบให้สามารถเข้าใจได้  โดยระบบสารสนเทศ 
จะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การและสภาพแวดล้อมพ้ืนฐาน 3 ประการ  คือ  
ปัจจัยน าเข้า (input) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลดิบทั้งภายในและจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ  การประมวลผล (processing) เป็นการเปลี่ยนแปลง  จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงและวิเคราะห์
ข้อมูลดิบไปสู่แนวทางที่มีความหมายส าหรับบุคคลซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 9  และถือว่า 
การประมวลผลเป็นกระบวนการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวข้อมูลนั้นเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมได้10  
และผลผลิต (output) เป็นสารสนเทศและการกระจายสารสนเทศไปยังบุคคลที่ต้องการใช้ส าหรับ
กิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ส่วนข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เป็นผลย้อนกลับจากการประเมิน 
การน าสารสนเทศไปใช้ในองค์การ  

ทฤษฎีเชิงระบบของแคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ได้กล่าวไว้ว่าระบบคือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบทางการจัดการศึกษา  แต่สามารถส่งผล  
ต่อคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  สภาพทางภูมิศาสตร์  เป็นต้น  แต่ตัวป้อน
ในระบบการศึกษาคือ  นโยบาย  บุคลากร  ผู้บริหาร  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น  ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้
จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององค์การ  ได้แก่  กระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

                                                 

 9K.C., Laudon and J.P., Laudon, Management Information System, 9th ed. 
(New Jersey, USA.: Pearson Prentic Hall, 2006), 32 
 10J. A, O’Brien, Management Information System, 6th ed. (New York: 
McGraw-Hill, 2004), 85. 
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ตามนโยบายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดระบบสารสนเทศ  
ของสถานศึกษาท้ังสิ้น11 

บรั้นชและกรุตนิสกี (Burch and Grudnitski) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดระบบสารสนเทศ
ออกเป็น 6 ส่วน  คือ 1) ข้อมูลป้อนเข้า (input block) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความเสียงและภาพ  
2) การประมวลผล (models block) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละรายการ  
แล้วจัดกระท าข้อมูลเหล่านั้นตามที่ก าหนดไว้  3) ผลผลิต (output block) เป็นสิ่งที่ได้จากระบบ 
ที่มีผลกระทบต่อส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด  4) เทคโนโลยี (technology block) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่
ประมวลผลให้เกิดผลผลิตของระบบตามที่ต้องการ  ประกอบด้วย  คอมพิวเตอร์การสื่อสารและระบบ
เครือข่าย  5) ฐานข้อมูล (database) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการเรียกใช้ 
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย  ใช้ข้อมูลได้ครั้งละหลายคน  และสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้  
ฐานข้อมูลนี้มักใช้อ้างถึงข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  และบางครั้งอาจอาจถึงข้อมูลที่ยังมิได้
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เช่นกัน  แต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้12 
6) การควบคุม (controls) เป็นส่วนประกอบที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย 
ไม่ถูกท าลาย  รวมทั้งการจัดตั้ งหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้สารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี  มีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้ได้ตามต้องการ13 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการด าเนินงานด้านสารสนเทศและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ต่าง ๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  ถูกต้อง
และรวดเร็ว  สามารถน าข้อมูลที่ ได้ ไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริหารหรือพัฒนาองค์กร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

                                                 

 11Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 
2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 174. 
 12Fred R. McFadden, Modern Database Management, 5th ed. (Englewood 
Cliffs, 1999),154. 
 13John G. Burch and Gary Grudnistski, Information Systems, 5nd ed. (New York: 
John Wiley & Sons, 1989), 63. 



20 

 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ด้วยพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ดังนี้ 

 ซุทเทอร์ (Souter) กล่าวว่าความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประการ  
ได้แก่  1) การสื่อสารถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์  สิ่งส าคัญที่มีส่วน 
ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม 
(telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์  เช่น  แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์  ท าให้สารสนเทศ
เผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก  3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้
การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง  4) เครือข่ายสื่อสาร (communication networks) ได้รับประโยชน์
จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจ านวนการใช้เครือข่าย  จ านวนผู้เชื่อมต่อและจ านวนผู้ที่มีศักยภาพ
ในการเข้าเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นนับวันจะเพ่ิมสูงขึ้น  5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์และต้นทุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีราคาถูกลงมาก14 

 ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  ได้กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมว่า  แต่เดิมการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลกระท าด้วยคนและ
บันทึกลงกระดาษ  เมื่อต้องการใช้ก็หยิบมาดู  ต่อมาสามารถเก็บข้อมูลได้มากโดยใช้แผ่นเก็บข้อมูล
เพียงแผ่นเดียว  ท าให้ประหยัดเนื้อที่ ในการเก็บรักษา  และสามารถเรียกดูข้อมูลหรือพิมพ์ข้อมูล
ออกมาได้ทุกเวลา  สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ
หลักการ  วิธีใช้และการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ด้วย  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับวงการศึกษาและอุตสาหกรรม15 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถอธิบายถึงผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้คนไว้หลายประการ  ดังนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ  ท าให้ระบบเศรษฐกิจ
เปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลกที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจโลกผูกพันกับทุกประเทศ   

                                                 

 14D., Souter, “The role information and communication technologies in 
democratic development,” The Journal of Policy, Regulation and Strategy for 
Telecommunications Information and Media 1, 5 (January 1999): 409. 
 15ธีรวุฒิ บุณยโสภณ , การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
(กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545), 82. 



21 

 

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์   ท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน   
มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น  หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจอ่ืน 
เป็นเครือข่าย  การด าเนินธุรกิจ  มีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว  โดยอาศัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เลือกเองได้   ท าให้เกิดสภาพทางการท างาน 
แบบทุกสถานที่และทุกเวลา  ก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น  อีกท้ังยังท าให้วิธีการ
ตัดสินใจหรือทางเลือกได้ละเอียดขึ้น16 
 อย่างไรก็ตามการก้าวสู่พัฒนาการของระบบไอซีทีจะมีองค์ประกอบย่อย 3 อย่าง  ได้แก่  
1) การตื่นตัว (awareness)  หมายถึง  การสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ใช้ระบบไอซีที  โดยไม่เฉพาะ 
การใช้ความรู้ความเข้าใจในการรู้ไอซีที (ICT literacy) เท่านั้น  แต่ต้องสร้างความตระหนักถึงความสามารถ
ในการใช้ไอซีที  เอาใจใส่ในเรื่องการป้องกันในสิ่งที่เทคโนโลยีจะน ามาสู่ชีวิตของมนุษย์  การป้องกัน 
สิ่งทีไ่ม่เหมาะสมและการรู้จักกลั่นกรองข่าวสารข้อมูล  2) ความสามารถ (ability)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการใช้ไอซีทีให้ เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องและรู้จัก  
การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด  3) การจัดหา (availability)  หมายถึง   
การจัดหาไอซีทีให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึงไปจนถึงระดับรากหญ้า  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสใช้ไอซีที
อย่างเท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและเปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้ระบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
ภายใต้กติกาสากล  จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 
ในทุกวงการ  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่  สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การแพทย์  
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  การเมือง  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ17 
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

บทบาทและคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีหลายลักษณะ
ดังนี้  1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษา   สิ่งนี้ 
เป็นเงื่อนไขส าคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เป็น  “การศึกษาเพ่ือประชาชนทุกคน”  
ที่จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา

                                                 

 16ยืน ภู่สุวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชัย, ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ:  
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547), 143. 
 17พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป, 2553), 
13-14. 
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ตัวอย่างที่ส าคัญคือการเรียนการสอนทางไกลที่ท าให้ผู้เรียนในที่ห่างไกลในชนบทที่ด้อยโอกาส  
ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับผู้ที่เรียนอยู่ในเมือง  รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลของโลก
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หรือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการ
สามารถมีโอกาสรับการศึกษาในสิ่งแวดล้อมของคนปกติ  และยังเปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเทคโนโลยี  สามารถท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การที่ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยสามารถโดยใช้เวลาเพ่ิมเติมกับบทเรียนด้วยสื่อซีดีรอมเพ่ือตามให้ทันเพ่ือน
ผู้เรียนที่รับรู้ข้อมูลได้ปกติสามารถเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากข้ึนจากความหลากหลาย
ของเนื้อหาในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   นอกจากนี้ฐานข้อมูลทั้งในระดับดับท้องถิ่นหรือระดับโลก
อย่างระบบเวิลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ตยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้
จากฐานข้อมูลที่หลากหลายและกว้างขวางที่ระบบฐานข้อมูลหรือห้องสมุดเดิมไม่สามารถรองรับได้ 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังท าให้สื่อทางเสียง สื่อข้อความ สื่อทางภาพ สามารถผนวก 
เข้าหากันและน าเสนอได้อย่างน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสื่อที่เก็บข้อมูล เช่น
ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมหรือจากเครือข่าย  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและการบีบอัดสัญญาณที่ก้าวหน้า 
ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์  ในขณะเดียวกันข้อมูลที่มีประโยชน์ยังสามารถบันทึกและเรียกใช้ร่วมกัน
ได้จากคลังดิจิทัล (Digital Archive) ในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประเภท
ความเสมือน (Virtual Reality) ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและการฝึกอบรม  
3) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทางด้านเทคโนโลยี   ในประเด็นนี้ได้ค านึงถึง
ระดับการสร้างทักษะพ้ืนฐาน (Literacy)  การสร้างผู้สอนที่มีความรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประกอบการเรียนการสอน  การสร้างผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
ในระดับต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าไปสู่การคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และที่จ าเป็นมากส าหรับ
ประชาชนทั่วไปคือการสร้างทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  4) บทบาทของอินเตอร์เน็ตกับการศึกษา
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท าให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเสรี   โดยไม่มีการปิดกั้นการเผยแพร่และ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)  ท าให้บุคคลสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ของตนเองต่อโลกได้อย่างง่ายพอกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบทะเบียน (Uniform Resource 
Locator- URL)  ที่อยู่และผ่านตัวสืบค้น (Search Engines) ต่าง ๆ  นอกจากนั้นการสื่อสาร 
ผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electornic mail หรือ E-Mail) เป็นการปฏิวัติระบบการสื่อสาร 
ทั่วโลกด้วยความสะดวก ความเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสาระความรู้ผ่านระบบ 
แผนกระดานข่าว (Bullentin Board) และกลุ่มอภิปราย (Discussion Groups) ต่าง ๆ ท าให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกว้างขวางและทั่วถึงกันมากขึ้น รูปแบบของการสืบค้นข้อมูลของภาษา 
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HTML (Hyper Text Markup Language)  นอกจากความสะดวกและง่ายต่อการใช้แล้ว  ยังเป็น
สภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลทางจิตวิทยาให้กับผู้ใช้ค้นหาข้อมูลลึกลงไป 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนมาก 
ท าให้เข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลได้มากและรวดเร็ว  จัดเก็บข้อมูลและความรู้จ านวนมาก
ร่วมกับเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมและมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้  ได้แก่  มีการเชื่อมโยง
ระบบการเรียนรู้ระหว่างครูเป็นศูนย์กลางและนักเรียนเป็นศูนย์กลางเข้าด้วยกัน  โดยน าข้อดีทั้งสองแบบ
มาผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  มีการสร้างระบบการเรียนรู้แบบอะซิงโครนัส  ไม่ยึดติดกับเวลา 
สามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไม่ยึดติดกกับสถานที่และบุคคล การเข้าถึงแหล่งความรู้ เช่น การเรียนรู้
แบบออนไลน์ผ่านเครื่อข่าย  สามารถลดระยะทางและลดช่องว่างระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค  
ท าให้มีระบบการเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  สามารถสร้างระบบการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย เรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  เชื่อมโยงเครื่อข่ายการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกัน  เพ่ิมความใกล้ชิดระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีต่ าง ๆ  
ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสทางการเรียนได้เสมอภาค  เป็นการศึกษา 
แบบเสมือนจริง เช่น การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนเครือข่าย  สามารถรวบรวมแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ สื่อสมัยใหม่ มัลติมีเดีย ห้องสมุดดิจิทัล ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เว็บเพจ โฮมเพจ
รายวิชาและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยสนองตอบด้วยเวลาและขอบเขต   
เป็นการเน้นให้ใช้เวลากับเรียนรู้สั้นลง  ขอบเขตการเรียนรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  และเป็นประตู 
สู่โลกกว้าง  โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตช่วยให้ก้าวสู่โลกกว้าง  การเรียนรู้สมัยใหม่จึงเน้นวิธีการแสวงหา
และแยกแยะในสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็ว เช่น ระบบการค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์  ดังนั้นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในวงการต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวงการการศึกษา 
ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา  อันส่งผลให้  
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและรูปแบบการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน  และการเปลี่ยน
รูปลักษณ์ของสถานศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึง
บูรณาการไอซีทีในวิชาต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย 
 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยโครงการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(The Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) ได้ส ารวจสถานการณ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษาของกลุ่มประเทศสมาชิกประกอบด้วย
ประเทศบรูไนดารุสซาราม  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทย  
ติมอร์  และเวียดนาม  โดยจัดท าเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ใน 10 มิติ 
(dimensions)  ประกอบด้วย  1) การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านการศึกษาของชาติ (national ICT in education vision)  2) การก าหนดนโยบายและวางแผน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษาของชาติ (national ICT in education plan 
and polices)  3) การสนับสนุนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนโยบาย 
ด้านการศึกษา (complementary national ICT and education policies)  4) โครงสร้างพ้ืนฐาน
และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน (ICT infrastructure and resources 
in schools)  5) การพัฒนาอย่างมืออาชีพส าหรับครูและผู้บริหารของโรงเรียน (professional 
development for teachers and school leaders)  มีการเตรียมตัวครูและผู้บริหารโรงเรียน 
ในการรับความคิดใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น  6) การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (community/partnership) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนนอกเหนือความรู้ในห้องเรียน  มีการเชื่อมต่อ
ระหว่างสังคมในโรงเรียนและสังคมภายนอก  มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพของคนในชุมชน  
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  7) การก าหนดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในหลักสูตรการศึกษาของชาติ (ICT in the national curriculum)  8) หลักสูตร 
การเรียนการสอน (teaching and learning pedagogies) มีการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการ
คิดที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  9) การประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (assessment)  มีการออกแบบการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรของกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  และ 10) การประเมินผล 
การวิจัย (evaluation and research)  มีการติดตามประเมินผลและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาว่ามีผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
 โมเดลขององค์การ UNESCO (UNESCO’s model : stages of ICT Development 
in Education) ซึ่งแบ่งระดับของการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเป็น 
4 ระดับคือ  1) ขั้นเริ่มต้น (Emerging Stage) คือริเริ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในระบบการศึกษา  โดยผู้บริหาร  ครูและผู้เรียนเริ่มตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในระดับขั้นพื้นฐาน  2) ขั้นประยุกต์ (Applying Stage) คือการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในระบบการศึกษา  โดยผู้บริหาร  ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และเริ่มใช้ประโยชน์ ในการบริหารและในหลักสูต ร   
3) ขั้นการแพร่กระจาย (infusing Stage) คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
ในระบบการศึกษาโดยผู้บริหาร  ครู  และผู้เรียนมีความเข้าใจว่าจะใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างไรและควรจะใช้เมื่อใด  เพ่ือที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอนได้  
และ 4) ขั้นปรับโฉมใหม่ (Transforming Stage) คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในระบบการศึกษา  โดยผู้บริหาร  ครู  และผู้เรียนมีการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สร้างนวัตกรรมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนสอนยุคใหม่   
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ผลจากการศึกษาพบว่า  ระดับการพัฒนาของประเทศแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม18  ดังนี้  ประเทศกลุ่มที่ 1  
สถานภาพการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาจะอยู่ในขั้นแพร่กระจาย 
(Infusing) และขั้นปรับโฉมใหม่ (Transforming) ในเกือบทุกมิติของการวิเคราะห์  ซึ่งประกอบด้วย
บรูไนดารุสซาลาม  มาเลเซีย  และสิงคโปร์  เพราะมีการวางแผนและมีนโยบายในระดับประเทศ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกห้องเรียน (ยกเว้น
โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลของมาเลเซีย)  โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอ่ืน ๆ  ซึ่งมีอัตราส่วนของคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียนแต่ละคนค่อนข้างสูง  
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกโรงเรียน  มีการใช้ระบบการศึกษาแบบออนไลน์มากข้ึน
และความแตกต่างในกลุ่มนี้   คือ มาเลเซียและสิงคโปร์จะมีความก้าวหน้ากว่าประเทศบรูไน  
โดยเฉพาะในมิติเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning Pedagogies) และ 
Community/Partnership  ประเทศกลุ่มที่ 2 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นแพร่กระจาย (Infusing) ในเกือบทุกมิติ  ประกอบด้วย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ 
ประเทศไทยและเวียดนาม  เพราะมีการพัฒนาแผนงานและมีนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่ามีช่องว่างการพัฒนาระหว่างเขตเมืองและชนบท  
ท าให้การพัฒนาในบางมิติอยู่ในขั้นตอนการประยุกต์ (Applying) หรืออาจอยู่ในขั้นเริ่มต้น (Emerging) 
เท่านั้นเอง  ตัวอย่างเช่น  การพัฒนาในมิติหลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning 
Pedagogies) ของอินโดนีเซีย  มีตั้งแต่ระดับขั้นเริ่มต้น (Emerging) ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 
ไปจนถึงขั้นแพร่กระจาย (Infusing) ในจังหวัดที่มีความเจริญมากขึ้นหรืออย่างในประเทศเวียดนาม 
จะมีตั้งแต่ระดับการพัฒนาในขั้นประยุกต์ (Applying) ไปจนถึงระดับขั้นปรับโฉมใหม่ (Transforming) 
เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยและเวียดนามมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารเพ่ือการศึกษามากกว่าประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์  ประเทศกลุ่มที่ 3 สถานภาพ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกือบทั้งหมดจะอยู่ในขั้นเริ่มต้น (Emerging) ในทุกมิติ  
ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาชนลาว  พม่า  และติมอร์ตะวันออก  เพราะเริ่มพัฒนา
แผนงานและนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  และเริ่มมีโครงการ
เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้แม้ว่าจะเป็นเพียงโครงการขนาดเล็กก็ตาม  และ
ประเด็นที่ส าคัญของประเทศในกลุ่มนี้คือการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์   
จะเห็นว่ากัมพูชาและพม่ามีการพัฒนาอยู่ในขั้นตอนที่สูงกว่าประเทศลาวและติมอร์ตะวันออก  

                                                 

 18Southeast Asian Ministers of Education Organization, Report: Status of 
ICT Integration in Education in Southeast Asian Countries (Thailand: The Southeast 
Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat, 2010), 6-7. 
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โดยเฉพาะในมิติด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ การวางแผนและนโยบาย (Complementary National 
ICT andEducation Policies)  ส าหรับเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงเรียน 
(ICT Infrastructure and Resources in Schools) มีความก้าวหน้ากว่าเพราะอยู่ในขั้นประยุกต์ 
(Applying) ขณะที่อีกกลุ่มอยู่ในขั้นเริ่มต้น (Emerging) 
 จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  เรื่อง  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551   
โดยจ าแนกเป็นตัวชี้วัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานการเรียนรู้  ด้านหลักสูตร  ด้านการพัฒนาบุคลากร  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ดังนี้19 
 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามี 3 ประการ ดังนี้  1) ระบบประมวลผล  ความซ้ าซ้อน 
ในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย  ท าให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูล
ด้วยมือ  ไม่สะดวก  ล่าช้า  และอาจจะผิดพลาด  ท าให้องค์การต้องท าการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล  
เพ่ือให้การท างานถูกต้องรวดเร็วขึ้น  2) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับการจัดการและประมวลผล  ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศที่ดี  
ต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกันสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3) การจัดการข้อมูล  
โดยปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยให้ความส าคัญกับส่วนประกอบสองประการแรกที่กล่าวมา  แต่ผู้ที่สนใจด้านการจัดการข้อมูล 
(Data/Information Management) จะให้ความส าคัญกับส่วนประกอบที่สาม  ซึ่งมีความสามารถ
เป็นศิลปะในการจัดรูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ20  ดังภาพที่ 2 
 
 

                                                 

 19ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ส ารวจการมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดบางกอกบล็อก, 2552), vii-viii.  
 20คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน, เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร: ICT (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), 7. 
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ภาพที่ 2   องค์ประกอบส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มา   :   คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร: ICT (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), 7.  
 
 พนิดา  พานิชกุล  กล่าวว่า  ระบบงานส่วนใหญ่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประมวลผล
สารสนเทศ  เริ่มตั้งแต่การน าเข้าข้อมูล  การจัดเก็บ  การจัดการ  และอ่ืน ๆ  เพ่ือให้กลายเป็นสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นย า  ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อองค์กร  ซึ่งจะต้องประกอบ 
ไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้21  1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  
สื่อบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์แสดงผล  ฯลฯ  ปัจจุบันองค์กรเหล่านี้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก  ท าให้ 
การประมวลผลสารสนเทศรวดเร็วมากขึ้น  และสามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
ได้เป็นอย่างดี  2) ซอฟต์แวร์ (Software)  ได้แก่  การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ทุกประเภท   
อันน าไปสู่ซอฟต์แวร์ของระบบการประมวลผลสารสนเทศ  ตั้งแต่การน าเข้าข้อมูลไปจนถึงการแสดง
ผลลัพธ์บนสื่อชนิดต่าง ๆ  ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหว่างกันได้  3) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Network 
Computer)  ได้แก่  การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดต่าง ๆ ที่จะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานที่ต่างกัน
สามารถติดต่อสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างกันได้  4) การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์

                                                 

 21พนิดา พานิชกุล, เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) (กรุงเทพฯ: 
เคทีพี คอมพ์แอนด์ คอนซัลท์, 2549), 4. 
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และฐานข้อมูล (File and Database) เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สื่อบันทึกข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ  โดยอาจเก็บบันทึกไว้เป็นไฟล์หรือฐานข้อมูล  ซึ่งการจัดเก็บในลักษณะนี้จะช่วยให้
ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างสารสนเทศตามต้องการได้อย่างง่ายดาย  และ
5) อินเทอร์เน็ตจัดเป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต
ปัจจุบันของมนุษย์ในยุคนี้  จึงท าให้รูปแบบธุรกิจเดิมที่เคยด าเนินการอยู่จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบด้วย  
การใช้ช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เพ่ือสร้างทางเลือกและความสะดวกในด้านการบริการ
แก่ลูกค้า  โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์  ทั้งที่มิได้จ ากัดเพียงลูกค้า
ภายในประเทศ  แต่นั่นหมายถึงลูกค้าทั่วโลกที่สามารถเข้าใช้บริการนี้ผ่านทางเว็บไซต์  ดังนั้น 
จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็น 2 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  หมายถึง  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซอฟต์แวร์ (Software)  หมายถึง  ส่วนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระบวนการในการท างานตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใชก้ับเครื่องคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูล (Database)  
เป็นการรวบรวมหรือผสมผสานของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับฐานข้อมูลคือ  กลุ่มของทรัพยากร
ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ขององค์กรแฟ้มข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน  ผู้ใช้  
จึงสามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศร่วมกันได้  เช่น  มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลนักศึกษา  
แฟ้มข้อมูลวิชาที่เปิดสอน  แฟ้มข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน  ในกรณีที่ข้อมูลที่มีกลุ่มย่อยมาก  เช่น  
นักศึกษาแบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา  ข้อมูลนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ก็สามารถแยกเป็น 
หลายแฟ้มข้อมูลได้  ดังนั้นข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงจัดเก็บในรูปฐานข้อมูล   กลุ่มวิชา 
ก็จัดเป็นอีกฐานข้อมูลหนึ่ง  ข้อมูลคณาจารย์ก็อีกฐานข้อมูลหนึ่ง  ถ้าต้องการทราบว่านักศึกษา 1 คน
ลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง  อาจารย์ผู้สอนชื่ออะไร  ก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกันในฐานข้อมูลทั้งหมด และบุคลากรคอมพิวเตอร์ (People ware) เป็นผู้มีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในด้านการประมวลผลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์  
นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของผู้บริหาร  เป็นผู้จัดการและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์  
ที่ถูกพัฒนาขึ้น  2) เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่มนุษย์น ามาใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการของการติดต่อสื่อสารที่ระยะทางไกลต่าง ๆ เช่น  
โทรศัพท์  โทรเลข  โทรทัศน์  และอ่ืน ๆ  เพ่ือส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศจากที่หนึ่ง 
ไปสู่อีกท่ีหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
ประเภทเสียง  ได้แก่   วิทยุโทรคมนาคมใช้ติดต่อระหว่างผู้ ใช้วิทยุโทรคมนาคมด้วยกัน หรือ 
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ผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้รับส่งสัญญาณวิทยุได้ตลอดเวลาสามารถรับส่งสัญญาณ  
ได้พร้อม ๆ กันหลายสัญญาณ  โทรศัพท์  โดยชุมสายโทรศัพท์จะท าหน้าที่ เชื่อมโทรศัพท์โดยใช้ 
เครื่อง Multiplex เป็นเครื่องที่สามารถส่งข่าวสารติดต่อได้พร้อมกันหลายเครื่องหลายหมายเลข  และ
วิทยุกระจายเสียงเป็นอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่สามารถรับและส่งคลื่นเสียงได้ในระยะไกล  ๆ  
โดยไม่ต้องใช้สาย  โดยส่งคลื่นไปในอากาศเพ่ือส่งเข้าเครื่องรับวิทยุต่อไป  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
ประเภทตัวอักษร  ได้แก่  โทรเลข (Telegraph) เป็นวิธีหนึ่งของการโทรคมนาคมซึ่งเปลี่ยนตัวอักษร  
ตัวเลขและสัญลักษณ์ของรหัสเป็นสัญญาณไฟฟ้า  และส่งไปยังจุดที่ห่างไกลออกไปผ่านทางสายส่งสัญญาณ
ที่จุดปลายทาง  สัญญาณเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนกลับรูปเดิมและบันทึกไว้   โทรพิมพ์ (Teletype or 
Typewriter) มีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีดสามารถติดต่อได้โดยอาศัยสายส่งสัญญาณไปยังปลายทางและ
โต้ตอบกันได้ทันที  เครื่องจะท างานและหยุดเองถึงแม้ไม่มีผู้คอยรับข้อมูลอยู่ก็ตาม  เทเล็กซ์ (Telex) 
เป็นการรวมระบบโทรศัพท์และโทรพิมพ์เข้าด้วยกัน  จึงมีหมายเลขโทรศัพท์ประจ าเครื่องเทเล็กซ์   
ใช้ในการติดต่อโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์ส่งข่าวสารเป็นตัวพิมพ์ติดต่อถึงกันได้โดยตรง   เทเลเล็กซ์
(Telelex) เป็นวิวัฒนาการของเทเล็กซ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไปยังชุมสายผู้ต้องการข้อมูล
สามารถใช้เครื่อง word processer หรือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าสมัยใหม่ขอข้อมูลไปยังชุมสายได้  
โทรสาร (Faximile) หรือเรียกย่อว่า Fax ใช้ระบบการท างาน  โดยต้นทางจะกวาดแสงไปบนข้อมูล 
ในเอกสารซึ่งอาจจะเป็นข้อความหรือภาพก็ตามแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปสายโทรศัพท์  
หรือเครื่องส่งวิทยุหรือเครื่องปลายทางที่จะเปลี่ยนสัญญาณที่ได้รับให้เหมือนตามต้นฉบับที่ส่งมาด้วย
ระบบการท างานของแฟกซ์จึงเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเพียงแต่ต้นฉบับที่ส่งมาไกลจากต้นทาง  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า E-mail เป็นการส่งข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ส่งผ่านโมเด็มเข้าศูนย์ข้อมูล  สามารถรับข้อมูลได้ทันทีหรือจะปิดเครื่อง แต่ก็เรียกดูข้อมูลตามเวลา 
ที่ต้องการได้โดยการใช้รหัสประจ าตัว  ท าให้มีความสะดวกในการสื่อสารมากกว่าระบบไปรษณีย์ธรรมดา 
ตามปกติจะไม่ใช้กระดาษ  หากต้องการเก็บข้อมูลไว้เป็นเอกสารก็สามารถบันทึกลงกระดาษเก็บไว้ได้ 
นอกจากนี้อาจมีการขยายเครือข่ายเป็นการประชุมย่อยได้  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมประเภทภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว  ได้แก่  โทรภาพ (Photo telegraph) เป็นการส่งภาพนิ่งจากต้นทางไปปรากฏ
เป็นภาพบนกระดาษที่เครื่องรับโทรภาพปลายทาง  มีลักษณะและความชัดเจนเหมือนต้นฉบับ  
โดยใช้เวลาเพียง 12-16 นาทีเท่านั้น  โทรทัศน์ (Television) เป็นการส่งข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว
และเสียงไปพร้อมกันยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีสถานีส่งทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ 
ในที่ต่าง ๆ  ถ้าเครื่องรับนั้นอยู่ไกลมากอาจใช้วิธีการส่งด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ไปยังสถานีย่อยเพ่ือส่งต่อไปยังเครื่องรับโทรทัศน์   โทรศัพท์ภาพ (Picture Phone, Videophone, 
Image Phone) เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถพูดและรับภาพได้ระหว่าง 2 จุดที่มีเครื่องชนิดเดียวกัน
จะสามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงไปพร้อม ๆ กันได้  อุปกรณ์ของโทรศัพท์ภาพประกอบด้วยโทรศัพท์
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แบบกดปุ่มจอภาพและกล้องวีดิทัศน์สามารถส่งภาพพร้อม ๆ กับการพูดและยังสามารถส่งภาพอ่ืน ๆ 
ได้อีก ปัจจุบันโทรศัพท์ภาพออกแบบให้แป้นพิมพ์อักษรติดอยู่กับเครื่องสามารถใช้เป็นเครื่องโทรสาร  
วิดีโอเท็กซ์ (Videotext) รูปแบบของการใช้บริการอีกแบบหนึ่งคือ วิดีโอเท็กซ์ผู้ใช้บริการอาจเป็นเอกชน
หรือรัฐบาลที่เก็บข้อมูลและข่าวสารหรือเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพียงกดโทรศัพท์
แล้วต่อสายโทรศัพท์เข้ากับระบบโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านจะได้ภาพตามต้องการ22 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานการเรียนรู้ 
 การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญตั้งแต่การบริหารการศึกษา  
การบริหารการเงิน  การบริหารโครงการ  การบริหารการเรียนการสอน  การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานวิจัย  รวมทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ  
ได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ท าให้การเรียนรู้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
แต่ก็มีข้อจ ากัดคือขาดบทเรียนหรือโปรแกรมที่ดี  ขาดบุคลากรที่มีความสามารถและมีความไม่ยอมรับ
ขั้นวิธีการของผู้สอนแต่อย่างไรก็ตามได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป 
มี 6 ประเภท23 คือ 1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI – Computer assisted Instruction)   
เป็นการน าเอาค าอธิบายบทเรียนมาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์  แล้วน าบทเรียนนั้นมาแสดงแก่ผู้เรียน  
เมื่อผู้เรียนอ่านค าอธิบายนั้น  แล้วคอมพิวเตอร์จะทดสอบความเข้าใจว่าถูกต้องหรือไม่  หากไม่ถูกต้อง
ก็ต้องมีวิธีการอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมให้เข้าใจมากขึ้นแล้วถามซ้ าอีก  ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาถึงระดับ 
ใช้สื่อประสมและเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตามผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  2) การศึกษา
ทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการศึกษาทางไกลมีหลายแบบตั้งแต่แบบง่าย ๆ เช่น  การเรียน
วิทยุ โทรทัศน์  ออกอากาศให้ผู้เรียนศึกษาเองตามเวลาที่ออกอากาศ ไปจนถึงการใช้ระบบแพร่ภาพ
ผ่านดาวเทียม (DTH-Direct to home) หรือการประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  
โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้  3) เครือข่ายการศึกษา  เป็นการจัดท าเครือข่ายการศึกษา
เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสใช้เครือข่ายเพ่ือเสาะแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ อย่างมากมายและ 
ใช้บริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา  เช่น  บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   
การเผยแพร่และค้นหาข้อมูลในระบบ (World Wide Web)  ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่าย School Net  
ที่เนคเทคได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้น  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจ านวนมาก  และยังมีเครือข่าย
กาญจนาภิเษกที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการกระจายความรู้ให้ประชาชนโดยไม่ต้อเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้  

                                                 

 22โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 39-40. 
 23วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน (กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ 
เอ็ดดูเคชั่น, 2542), 247. 
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4) การใช้งานห้องสมุด  มีการส่งเสริมให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนมีความร่วมมือ 
ในการให้บริการในลักษณะเครือข่าย  เช่น  โครงการ PULINE (Provincial University Library Network)  
และโครงการ THAILINET (Thai Library Network) การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด  
ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกมากขึ้น  เช่น  บริการยืมคืน  การค้นหาหนังสือ  วารสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  5) การใช้งานในห้องปฏิบัติการ  มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ท างานในห้องปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น  การจ าลองแบบ  การออกแบบวงจรไฟฟ้า  
การควบคุม การทดลอง  ซึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัยในปัจจุบันต่างผนวกความสามารถของเทคโนโลยี  
เข้าไปด้วยทั้งสิ้น  6) การใช้ในงานประจ าและงานบริการ  มีการใช้ในงานประจ าและงานบริการ  เช่น 
การจัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน  นักศึกษา  การเลือกเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ  ข้อมูลผู้ปกครองหรือข้อมูลครู  ซึ่งการมีข้อมูล
ดังกล่าวท าให้ครูอาจารย์สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างดี  รวมทั้งครูอาจารย์สามารถพัฒนา
ตนเองได้สูงขึ้น 

ด้านหลักสูตร 
  ปัจจุบันวิชาทางคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เพ่ือให้มีความทันต่อเหตุการณ์และสภาพการณ์ท่ีได้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเจริญของโลก
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้บรรจุเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต  การอาชีพและเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระส าคัญเรื่องของการออกแบบและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดังนี้24 
 การออกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ 
อย่างสร้างสรรค์โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้  วิธีการหรือ  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต  

                                                 

 24กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 204-209.   
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 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสาระสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน 
คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความคิด
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  
ของใช้อย่างง่าย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ  ลงมือสร้างและประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า   

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและส่วนประกอบ
ของระบบเทคโนโลยีมีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  น าความรู้
และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย 
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  ได้แก่  ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้างและประเมินผล  เลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูป
แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  
เก็บรักษา  ข้อมูล  สร้างภาพกราฟิก  สร้างงานเอกสาร  น าเสนอข้อมูลและสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตส านึก
และรับผิดชอบ   

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงาน
หรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  
สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี 
ที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
หลักการและวิธีแก้ปัญหาหรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะ
การค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม   
การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา  สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองาน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ  วิเคราะห์
ระบบเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  สร้างและพัฒนาสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  โดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบ
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หรือน าเสนอผลงาน วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
ต่อชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด  เข้าใจ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
ข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   และมีทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา  เขียนโปรแกรมภาษา  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์  ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน
หรือโครงงาน 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาจ าเป็นต้องจัดเตรียม
ความพร้อมด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การกรอกข้อมูล
ตลอดจนถึงควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ซึ่งตามปกติอาจเป็นผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องด้านเทคนิค
คอมพิวเตอร์โดยตรงหรืออาจเป็นผู้ที่มีภาระงานด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา  อาทิ  ครู 
อาจารย์  เป็นต้น  ดังนั้นการพิจารณาแนวทางเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจึงควรจัดแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ดูแลและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือความเหมาสม   สะดวก 
ต่อการท าความเข้าใจร่วมกัน25  ดังนี้  1) กลุ่มที่ 1  เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค  หมายถึง  ผู้มีต าแหน่งหน้าที่
ด้านเทคนิคหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค  ถึงแม้จะมีต าแหน่งเป็นอย่างอ่ืนก็ตาม  
เช่น  ผู้ที่มีต าแหน่งนักวิชาการแต่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เขียนโปรแกรม  เป็นต้น  โดยบุคคลเหล่านี้
อาจประจ าอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานที่มีการด าเนินงานในลักษณะใกล้เคียงกัน 
เช่น กลุ่มงานที่ท าหน้าที่ด้านเทคนิค  อาจพิจารณาจากภาระหน้าที่ตามโครงสร้างความรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  2) กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้งานทั่วไป (User)  หมายถึง  ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาด้วยภาระหน้าที่ตามโครงสร้างความรับผิดชอบในการบริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3) กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้งานกึ่งเทคนิค (Technical 
User)  หมายถึง  ผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ในสถานะเดียวกันกับผู้ปฏิบัติการในกลุ่มที่ 2 (Operation) แต่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติมในการควบคุม 

                                                 

 25มหาวิทยาลัยศิลปากร, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 71.   
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ดูแลงานด้านเทคนิคตามสถานการณ์และความจ าเป็นบางประการ  เช่น  ครูอาจารย์   ผู้ท าหน้าที่
บันทึกข้อมูล  และต้องควบคุมดูแลการท างานระบบเครือข่ายด้วย  เป็นต้น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา  
โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  หมายถึง  ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์  เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศ
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหาร  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยที่จะเห็นว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(MIS) จะประกอบด้วยหน้าที่หลัก 2 ประการ26  คือ  1) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ  2) สามารถท าการประมวลผลข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร  
ดังนั้นถ้าระบบใดประกอบด้วยหน้าที่หลักสองประการ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่หลัก  
ทั้งสองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ระบบนั้นก็สามารถถูกจัดเป็นระบบ MIS ได้ระบบ MIS ไม่จ าเป็น 
ที่จะต้องสร้างขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์  MIS อาจสร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์อะไรก็ได้แต่ต้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่หลักทั้งสองประการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  แต่เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) 
จึงออกแบบระบบสารสนเทศให้มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดการสารสนเทศ  การพัฒนา
เว็บไซต์ให้เป็นศูนย์ข้อมูลได้เร่งรัดให้หน่วยงานทุกระดับมีเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม
ระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน  ข้อมูลผลการด าเนินงานระดับนโยบายและภารกิจหลักของหน่วยงาน
เป็นศูนย์กลางการรายงาน  การติดตาม  และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า  อ้างอิงเพ่ือการเรียนรู้  การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและเอกภาพ  ลดความซ้ าซ้อนและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้
ประโยชน์และการค้นหา  ปัจจุบันหน่วยงานระดับกรมและเทียบเท่ามีเว็บไซต์ครบทุกหน่วยงาน  และ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของหน่วยงานในงานระดับกองของแต่ละกรมมีเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง 
 การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์นั้นไม่สามารถใช้ความรู้ได้เพียงอย่างเดียว  แต่จ าเป็นต้อง 
มีปัจจัยอ่ืนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้เรียนไปพร้อมกันด้วยที่เรียกว่า  “การให้บริการทางการศึกษา”  
โดยสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว  โดยอยู่ในรูปของการบริการห้องสมุด  
การบริการคอมพิวเตอร์และการบริการทางการศึกษา  ดังนั้นการให้บริการในลักษณะของการส่งเสริม
และสนับสนุนนี้จึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสหรือขาดความพร้อมสามารถเข้าถึงช่องทางของการศึกษา
ได้เท่าเทียมกับผู้เรียนรายอื่น  และเมื่อผู้เรียนไม่มีอุปสรรคในการเรียนจึงท าให้ไม่ต้องหยุดพักการศึกษา

                                                 

 26ปิยวรรณ เกาะแก้ว, “การใช้บริการทางการศึกษา,” วารสารวิชาการ 11, 3 (กรกฎาคม- 
กันยายน 2551): 21-25.   
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และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาส
ให้แก่ผู้ เรียนในการเลือกด าเนินชีวิตของตน  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ 
ประกอบอาชีพแล้ว  ยังท าให้ภาครัฐไม่ต้องแบกรับภาระในการจัดสรรงบประมาณหรือค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษา  แต่สามารถน างบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านอ่ืน ๆ  ดังนั้น  
การให้บริการทางการศึกษาจึงถือว่ามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ความรู้ทางด้านวิชาการด้วยเช่นกัน 
 ด้วยเหตุนี้  การให้บริการทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานการศึกษาไม่ควรละเลย  
หรือมองข้าม  แต่กลับต้องให้ความส าคัญในล าดับต้น ๆ  โดยเริ่มตั้งแต่การวางแนวนโยบายในการบริหาร  
โดยเฉพาะการให้บริการทางการศึกษานั้น  ผู้บริหารต้องมีการวางแผนหรือเตรียมพร้อม  ทั้งในเรื่อง
บุคลากร  เครื่องมือ/อุปกรณ์  และสิ่งส าคัญที่สุดก็คือต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้เรียน  เนื่องจาก
ผู้เรียนมีความต้องการที่แตกต่างกัน  บริการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก  เช่น  
1) “การให้บริการห้องสมุด”  ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน
ในทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับหลักสูตรที่สถานศึกษาเปิดสอน  และต้อง 
มีจ านวนเพียงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย  เช่น  หนังสือบางเรื่องควรมีให้บริการหลาย ๆ เล่ม  
นอกจากนี้อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น  คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูล (OPAC) ควรจัดสรรให้เพียงพอ  
และแยกประเภทของการให้บริการให้ชัดเจน  เช่น  การสืบค้นหนังสือที่มีภายในห้องสมุดหรือสืบค้น
ภายนอก  เช่น  ทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการให้บริการด้วยเช่นกัน  2) “การให้บริการคอมพิวเตอร์”  
ถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่งผู้เรียนต้องกรให้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  และเห็นว่าควรปรับเวลาการให้บริการให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  
ที่ส าคัญคือควรให้บริการนอกเวลาราชการเพ่ิมขึ้นด้วย  เนื่องจากเวลาปกติ  ผู้เรียนต้องท าการศึกษา
รายวิชาในห้องเรียนจึงท าให้ไม่สามารถใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้  นอกจากนี้ควรเพ่ิมโปรแกรม
การใช้งานให้ความหลากหลาย  ทันสมัย  และรวดเร็วมากขึ้นด้วย  และ 3) “การให้บริการทางการศึกษา”  
ส าหรับการให้บริการประเภทนี้  เป็นการให้บริการที่ไม่มีตัวตน  แต่มีลักษณะของการบริการแก่ผู้เรียน
ในเรื่องของการให้ค าแนะน า  ชี้แจง  หรือการท าเอกสารต่าง ๆ  ซึ่งความต้องการของผู้เรียนมีความแตกต่าง
จาก 2 ประเภทที่กล่าวมาคือ  ต้องช่วยให้ค าแนะน าหรือชี้แจงเกี่ยวกับระเบียนหรือวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียน  เช่น  การเลือกวิชาเลือกของหลักสูตร  การขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก   
การขอเอกสารต่าง ๆ การขอค าแนะน าเรื่องต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแผนการเรียน  เป็นต้น  รวมถึง
ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนนอกเหนือจากกระดาน  บอร์ด  เช่น  อินเทอร์เน็ต  เว็บไซต์ต่าง ๆ  
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ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร 
 การบริหารเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ  เพ่ือก าหนด
ทิศทาง  และก าหนดทางเลือกและตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังที่  ลูกัส (Lucas) ได้เสนอกรอบงานการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศว่ามี 4 องค์ประกอบคือ  การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ  
การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ27  สอดคล้องกับแนวคิดของฮาโรลด์ (Harold) ที่กล่าวว่าเมื่อมีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในองค์การ  การบริหารองค์การที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ 
ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง 4 องค์ประกอบไปพร้อมกัน  จึงได้คิดรูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ขึ้นมา  ส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4 องค์ประกอบ  ได้แก่  เทคโนโลยี  โครงสร้างองค์การ  กระบวนการท างานและบุคคล28  ในเรื่องนี้   
มิเชล (Michael) ได้ศึกษาถึงผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อโครงสร้างองค์การ
มีผลต่อการท างานของคนในองค์การ  ในการแข่งขันหรือความร่วมมือกัน  จึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบ 
ที่จะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  
ได้แก่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โครงสร้างและวัฒนธรรม  องค์การ  กระบวนการบริหาร  
บทบาทของบุคลากร  และกลยุทธ์องค์การ29  ซึ่ง อีเฟรมและคณะ (Efraim et al.) ได้พัฒนารูปแบบ
โดยดัดแปลงจากของมิเชลพบว่า  องค์การมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ด้านเพียงแต่ได้เพ่ิมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒธรรมองค์การที่เห็นว่ามีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้าไปในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การส่วนอ่ืน ๆ ยังยึดแนวคิดเดิมที่ว่าหาก
องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกระบบจะมีภาวะความสมดุล  แต่หากเกิด  
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ  

                                                 

 27H.C. Lucas Jr., Information technology for management, 7th ed. (New York: 
McGraw-Hill, 2000), 86. 
 28Harold J. Leavitt, Applied Organization Change in Idustry: Structural, 
Technical, and Humanproaches: New Perspectives in Orgazational Research 
(Chichester: Wiley, 1964), 55-71. 
 29Michael S. Scott Morton, The corporation of the 1990: Information 
Technology and Organizational Transformation, 4th ed. (New York: Oxford 
University Press, 1991), 41-42. 
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และสังคม  จะท าให้เกิดภาวะเสียสมดุลและจ าเป็นจะต้องปรับองค์ประกอบภายในทั้งหมด30  ซึ่งเดลและ
ไดแอนด์ (Dale and Diane) ได้ปรับปรุงรูปแบบของมิเชล  และน าไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา
โดยเน้นความส าคัญไปที่กลยุทธ์ว่ามีความส าคัญและเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนองค์ประกอบอ่ืน ๆ31 
และสเคเยอร์ (Schreyer) ที่พบว่าการวางแผนกลยุทธ์  การวางแผนการเงินถือเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน32 
 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร 

แคทซ์ (Katz) ได้ชี้ให้เห็นถึงทักษะ 3 ประเภทที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องมี  คือ  ทักษะ 
ด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติหรือเทคนิค
ต่าง ๆ ของสาขาเฉพาะอย่าง เช่น ศัลยแพทย์ นักวิศวกร นักดนตรีหรือนักบัญชีทุกคนต้องมีทักษะ
ทางด้านเทคนิคในขอบเขตของงาน  ผู้บริหารต้องการทักษะทางด้านเทคนิคที่เพียงพอส าหรับ 
“ความส าเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะงานที่รับผิดชอบอยู่”  ทักษะด้านมนุษย์ (Human 
Skills) เป็นความสามารถในการท างานร่วมกัน เข้าใจและจูงใจบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ 
กลุ่ม ผู้บริหารต้องการทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้น ากลุ่ม   
และทักษะทางด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นความสามารถทางด้านสมอง  
การประสานงาน  และการท าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด  
ขององค์การ ทักษะทางด้านความคิดเป็นความสามารถของผู้บริหารในการมององค์การโดยส่วนรวม  
แต่แม้ว่าทักษะทั้งสามจะเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพก็ตาม ความส าคัญของ
ทักษะเหล่านี้ที่มีต่อผู้บริหารคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับระดับของผู้บริหารภายในองค์การ 
ทักษะทางด้านเทคนิคจะมีความส าคัญมากที่สุดส าหรับการบริหารต่ าสุด  ความสามารถทางด้านเทคนิค
จะมีความส าคัญน้อยลงส าหรับระดับการบริหารที่อยู่สูงขึ้นไป หัวหน้าคนงานของโรงงานต้องการ
ทักษะทางด้านเทคนิคมากกว่าประธานของบริษัท เพราะว่าเขาต้องจัดการเกี่ยวกับปัญหาของการผลิต
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในขณะที่ทักษะทางด้านมนุษย์จะมีความส าคัญทุกระดับของต าแหน่งในองค์การ  
และแฮริส (Harris) ได้พัฒนาจากทักษะการบริหารของแคทซ์ (Katz) ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและ
ใช้ได้กับงานหลาย ๆ ด้าน ประกอบด้วย 3 ทักษะ  คือ  ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) 

                                                 

 30Efraim Turban Ephraim McLean and Jame Wetherbe, Information technology 
for management: transformation business in the digital economy, 3th ed. (New York: 
John Wiley and Sons, 2002), 48. 
 31Dale M. Holt and Diane J. Thompson, “Managing information technology 
in open and distance higher education,” Distance education 19, 2 (May 1998): 199. 
 32Paul Schreyer, “ The contribution of information and communication 
technology to output growth,” OECD Science, 2 (January 2000): 70. 
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เป็นการมองเห็นภาพรวม การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การสังเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์และการรู้จั ก
ใช้ค าถาม  ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) เป็นการรู้จักสังเกต รู้จักสัมภาษณ์ รู้จักเสนออภิปราย 
สะท้อนความรู้สึกของตนเองและมีความเข้าใจผู้อ่ืน  และทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skills) 
เป็นการรู้จักฟัง พูด อ่าน เขียน จัดล าดับ การสาธิต การวาดภาพ เขียนแผนภูมิแสดง การคิดค านวณ
และเป็นประธานการประชุมได3้3 

จากแนวคิดของ แคทซ์  (Katz) ได้แก่  ทักษะทางด้านเทคนิค (Technicat Skills)   
ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human Skills)  และทักษะทางด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)  
เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ได้เพ่ิมเติมนอกจากทักษะพ้ืนฐานทั้ง 3 ด้าน  โดยเสนอว่าทักษะ 
ที่จ าเป็นมี 5 ทักษะ คือ 1 ) ทักษะความรู้ความคิด (Cognitive Skills) คือความรู้ความช านาญ 
ในการใช้ความรู้ ความคิด สติปัญญาและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน เพ่ือพัฒนายกระดับสมรรถนะ 
ให้สูงขึ้น  2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือความสามารถและความช านาญกิจกรรมเฉพาะทาง  
มีความคล่องแคล่วในวิธีการ การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมเพ่ือผลส าเร็จของงาน 
โดยสามารถชี้แนะและน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้  3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and 
instructional skills) คือ ความสามารถในการเป็นผู้น าทางด้านการศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการเรียนการสอน เป็นบุคคลส าคัญทางด้านวิชาการและเป็นผู้มีภูมิรู้ที่ดี  4) ทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) คือ ความสามารถของผู้บริหารในการท างานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์สร้างพลังแห่งการท างาน
ร่วมกันของทีมงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร  5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
คือ ความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร  
มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในองค์กรและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงสามารถคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้  ทักษะการบริหารตามแนวคิดของเดรคและ
โรว์ (Drake and roe) สามารถแสดงเป็นภาพได้ดังนี้34 

 
 
 
 

                                                 

 33Robert L. Katz,  “ Skill of an Effective Administrator,”  Harvard Business 
Review 23, 4 (September-October 1974): 90-102. 
 34Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 6th  ed. (New York: 
Macmillan, 2003), 29-30. 
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ทักษะด้าน 
ความคิดรวบยอด 

(Conceotual Skills) 
 

ทักษะด้านมนุษย์  
(Human Skills) 

 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
(Etucational and instructional Skills) 

 
ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 

 
ทักษะความรู้ความคิด (Cogntive Skills) 

 
ภาพที่ 3   ทักษะการบริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) 
ที่มา   :   Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 6th  ed. (New York: 
Macmillan, 2003), 29-30. 
 

ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในด้านเทคนิค ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านมโนภาพ ด้านการวินิจฉัย และด้านนโยบาย เพ่ือให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้องมีทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  1 ) ทักษะด้านเทคนิค (Techical Skills) 
ทักษะด้านเทคนิคสัมพันธ์กับความสามารถในการท ากิจกรรมเฉพาะทางในเรื่องวิธีการ กระบวนการ 
ขั้นตอน และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งทักษะด้านเทคนิคยังรวมไปถึงความสามารถในการเตรียมงบประมาณ 
จัดตารางเวลา การเตรียมการวิเคราะห์ตาราง ท าการอัพโหลดข้อมูลบนเครือข่าย การสาธิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และการมีความรู้ขั้นสูงในด้านธุรกิจ เช่น การพัฒนาแผนการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ทักษะด้านเทคนิคเป็น “Hard Skills” หรือทักษะความสามารถในการท างาน ซึ่งการมีทักษะด้านเทคนิคที่ดี
สามารถยกระดับการบริหาร ตัวอย่างเช่น บิลเกต จากบริษัทไมโครซอฟท์ที่ เริ่มต้นอาชีพจาก 
การเป็นโปรแกรมเมอร์   2 ) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal Skills)  
เป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความร่วมมือ 
ในการท างานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การสื่อสาร เป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะด้านการติดต่อ  
ระหว่างบุคคล เนื่องจากเป็นหลักของการส่งสารและรับสารในการท างานและแม้ว่าทักษะด้านการติดต่อ
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ระหว่างบุคคลจะถูกกล่าวว่าเป็น “Soft Skill” หรือทักษะที่เกี่ยวกับคน  ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า 
เป็นทักษะที่เรียนรู้ได้อย่างง่ายๆ  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นทักษะที่ส าคัญกว่าทักษะ 
ด้านเทคนิค  ในการจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าและผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มักจะประสบความล้มเหลว 
เพราะความสามารถของทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่สัมพันธ์กับความต้องการของอาชีพ 
เช่น ผู้บริหารที่อวดเก่ง อันธพาลกับผู้ร่วมงานอยู่เสมอจนเป็นนิสัย พหุวัฒนธรรมเป็นอีกด้านที่ส าคัญ
อันอยู่ภายใต้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ส าหรับผู้บริหารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ด าเนินธุรกิจกับผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ  ซึ่งพหุวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความสามารถ
ในการพูดได้สองภาษาของผู้บริหารรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา อันแสดงถึงการมีสินทรัพย์ ที่ส าคัญยิ่ง 
ในโลกปัจจุบันและสภาพแวดล้อมในการท างานประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติ  3) ทักษะด้านมโนภาพ 
(Conceptual Skill) เป็นความสามารถในการมองเห็นภาพรวม  รวมไปถึงความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบเหล่านั้นว่าสัมพันธ์กันอย่างไรและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง  อีกท้ังยังเป็นการทราบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับอุตสาหกรรม ชุมชน การเมือง สังคม 
และภาวะทางเศรษฐกิจ ทักษะด้านมโนภาพเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยหน้าที่
ที่ต้องติดต่อประสานงานกับสังคมนอกองค์กร  ดรักเกอร์ (Drucker) ได้เน้นว่าสิ่งเดียวที่เป็นข้อได้เปรียบ
ของประเทศที่พัฒนาแล้วคือการมีแรงงานที่มีทักษะด้านมโนภาพจ านวนมากกว่า แม้ในประเทศที่พัฒนา
จะมีแรงงานที่มีทักษะด้านมโนภาพเช่นกันก็จริงแต่ก็มีจ านวนน้อย อีกทั้งยังกล่าวไว้ว่า ความต้องการ
แรงงานที่มีทักษะด้านมโนภาพในประเทศมหาอ านาจนั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  4) ทักษะด้านการวินิจฉัย 
(Diagnotic Skill) ผู้บริหารมักจะต้องท าหน้าที่วินิจฉัย ค้นหาสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย เนื่องจากผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือด้านนโยบายในการวินิจฉัยปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไข อันเป็นความท้าทาย 
ในการเป็นผู้บริหารที่จะต้องค้นหาต้นตอของปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เช่น ผู้จัดการ 
จะต้องทราบถึงสาเหตุของการที่ยอดขายไม่เพ่ิมข้ึน แม้จะมีการติดตั้งและใช้ระบบที่ทันสมัย  5) ทักษะ
ด้านนโยบาย (Political Skills) ส่วนส าคัญของการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารจะต้อง 
มีอ านาจและมีความสามารถในการรักษาอ านาจนั้น ผู้บริหารจะใช้ทักษะด้านนโยบายในการได้มา 
ซึ่งอ านาจที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขององค์กร ทักษะด้านนโยบายยังรวมไปถึง
การสร้างความสัมพันธ์และประทับใจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารที่มีทักษะด้านนี้สูง
จะสามารถเข้าใจบุคคลได้ทันทีถึงพ้ืนฐานของความเชื่อของบุคคลเหล่านั้น ท าให้ผู้บริหารสามารถ
ควบคุมผลลัพธ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ อีกทั้งการมีทักษะนโยบายสูงยังช่วยลดความเครียด
และแรงกดดันระหว่างมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ด้วยเช่นกัน ทักษะด้านนโยบายถือว่าเป็นส่วนเติมเต็ม
ของความสามารถในการท างานและทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  หากผู้บริหารให้ความส าคัญกับทักษะด้านนี้
และน ามาใช้ในการท างานจะท าให้บุคลากรในองค์กรพึงพอใจและก้าวหน้าในการท าหน้าที่ของตน 
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ในองค์กร  และยิ่งใช้เวลาในการก าหนดการเมืองในองค์กรมากเท่าไหร่  ยิ่งช่วยลดเวลาในการเผชิญปัญหา
ของลูกค้าและช่วยเพิ่มผลผลิตได้35 
              เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) ได้เสนอแนวคิดว่า ผู้บริหารที่จะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะการบริหาร ดังนี้  1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหาร
ต้องเข้าใจวิธีการ กระบวนการ วิธีด าเนินการและเทคนิคด้านการศึกษา ทักษะด้านเทคนิคเป็นเทคนิค
ที่ครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะด้าน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อ เป็นต้น  2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human Skills) เป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงบุคคลและการท างานร่วมกันในกลุ่มบุคคล โดยต้องเห็นคุณค่าความส าคัญของบุคคล 
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการมองภาพรวมขององค์กร ทักษะนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบขององค์กร  
4) ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leadership Skills) เป็นทักษะพ้ืนฐานในการเป็นผู้น า ทางด้านการวางแผน 
การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การจัดการและการด าเนินงาน การมอบหมายและการประเมินผล 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การบริหารงานเป็นทีม การตัดสินใจ เป็นต้น36 
 กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทักษะบางประการ เพ่ือเติมเต็ม
บทบาทอันจะก่อให้การจัดการประสบความส าเร็จ ซึ่งทักษะการจัดการพ้ืนฐานประกอบไปด้วย  
1) ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นทักษะที่ส าคัญในการบรรลุและเข้าใจลักษณะของ
งานแต่ละประเภทในองค์กร เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งต่อผู้บริหารระดับต้น เพราะเป็นผู้ฝึกงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาท า  2) ทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ผู้บริหารนั้น
ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ  
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เข้าใจ
และกระตุ้นบุคคลและกลุ่มบุคคล ผู้บริหารจึงต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน
และผู้มีต าแหน่งเหนือกว่าขององค์กร เพราะเป็นบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องท างานร่วมกับผู้ขาย 
ผู้บริโภค ผู้ร่วมลงทุน และบุคคลอ่ืน ๆ ภายนอกองค์กร  แม้จะมีผู้บริหารบางคนประสบความส าเร็จ
แม้มีทักษะระหว่างบุคคลต่ าแต่ผู้บริหารที่มีทักษะด้านนี้มากมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่า
เช่นกัน  3) ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) ทักษะด้านมโนภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารในการคิดเชิงรูปธรรม  ผู้บริหารจึงต้องมีความสามารถในการคิดเพ่ือเข้าใจภาพรวมของการท างาน

                                                 

 35Andrew J. Dubrin, ESSENTIALS OF MANAGEMENT (Mason: South-Westen 
Cengage Learning, 2012), 17-19. 
 36Thomus J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration 
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-hall, 1980), 72-73. 
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และสภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือที่จะรวบรวมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องคิดอย่างมีกลยุทธ ์ 
เพ่ือที่จะได้เห็นภาพรวมขององค์กรและสามารถตัดสินใจได้อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อองค์กร  
4) ทักษะด้านการวินิจฉัย (Diagnotic Skills) เป็นทักษะที่ท าให้ผู้บริหารมีความสามารถในการนึกคิด 
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่จะต้อง 
ท าการวิเคราะห์จากอาการและค้นหาสาเหตุของโรค ผู้บริหารก าลังวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร  
ด้วยการศึกษาสภาพและค้นหาทางแก้ปัญหา  5) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) 
เป็นความสามารถของผู้บริหารที่สามารถสื่อสารความคิดและข้อมูลของตนสู่ผู้อ่ืน  ความสามารถ 
ในการรับทราบความคิดและข้อมูลจากผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้บริหารสามารถส่งผ่านความคิด 
สู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบถึงสิ่งที่ เป็นที่คาดหวังจากผู้ร่วมงาน อันท าให้เกิดการท างานร่วมกัน  
อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นและความเป็นไปขององค์กร 
ในท านองเดียวกับทักษะการสื่อสารช่วยให้ผู้อ่ืนรับทราบถึงสิ่งที่ผู้อื่นพูดและเข้าใจความหมายที่แท้จริง
นอกเหนือจากอีเมล์ จดหมาย รายงานหรือการสื่อสารด้วยอักษรอ่ืน ๆ  6 ) ทักษะด้านการตัดสินใจ 
(Decision-Making Skills)  ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทักษะในการตัดสินใจที่ดีเช่นกัน ทักษะการตัดสินใจ 
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการตระหนักและจ ากัดขอบเขตของปัญหาและโอกาส 
ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือเลือกโอกาสนั้น  ๆ แต่ทว่า 
ไม่มีผู้บริหารคนใดที่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องตัดสินใจ  
ได้อย่างถูกต้องให้ได้มากที่สุดและการตัดสินใจผิดพลาดก็จะต้องลงมือแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที
และพยายามตัดสินใจให้ถูกต้องอีกครั้งเพ่ือกอบกู้สถานการณ์ให้องค์กรเกิดความเสียหายน้อยที่สุด   
7) ทักษะด้านการบริหารเวลา (Time-Manaagement Skills) เป็นความสามารถในการจัดล าดับงาน 
เพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารจะพบเจอแรงกดดัน
และความท้าทายอย่างหลากหลาย ท าให้เกิดการติดอยู่กับปัญหาและมักจะเลื่อนหรือมอบหมายงาน
ให้ผู้ อ่ืนท าแทนอย่างง่ายดาย  และเมื่อปัญหาเหล่านี้เกิด  การจัดการเวลาและการจัดล าดับนั้น 
มักจะถูกละเลยไป37  

เสนาะ ติเยาว์ ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการบริหารมีความส าคัญมาก  หากผู้บริหารไม่มีทักษะ
ทางการบริหารก็จะบริหารงานไม่ได้และถือว่ามีความส าคัญในทุกระดับของผู้บริหาร แต่อาจแตกต่าง
มากน้อยไม่เท่ากัน ทักษะการบริหารแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  1) ทักษะด้านการท างาน (Technical 
Skills) หมายถึง ความสามารถที่จะท างานใดงานใดงานหนึ่งอย่างเชี่ยวชาญ  จะต้องรู้วิธีและกระบวนการ
ท างานอย่างลึกซึ้ง ผู้มีทักษะด้านการท างานจะต้องผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการและได้รับการอบรม

                                                 

 37Ricky W. Griffin, Management Principles And Practices, 11th  ed. (Mason: 
South-Western Cengage Learning, 2013), 13-15. 
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มาระดับหนึ่ง จนมีความช านาญในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความ วิศวกร นายแพทย์ 
นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งทักษะด้านการท างานมีความส าคัญมากต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับต้น  
2) ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานเข้ากับคนได้เป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดการร่วมมือในการท างานกับคนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์
นั่นเอง คนที่มีทักษะทางด้านมนุษย์นี้จะต้องรู้จักตัวเองอย่างดีเป็นประการแรกและมีความเข้าใจความรู้สึก
ของคนอ่ืนอย่างแท้จริงเป็นประการที่สอง มิฉะนั้นจะก่อให่เกิดความไว้วางใจในการร่วมงานกับคนอ่ืน
ไม่ได้เลย ทักษะด้านมนุษย์มีความส าคัญมากต่อผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้นและผู้ปฏิบัติงาน  
3) ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์
ความสามารถในการมองสถานการณ์ได้ใหล้เคียงหรือถูกต้อง แก้ปัญหาที่บุ่งยากซับซ้อนได้ มองเห็น
ความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆ ได้ สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของสถานการณ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการไกลและแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม ทักษะทางด้านความคิดนี้
มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารระดับสูง38 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดท าข้อมูลข่าวสาร หรือ
สารสนเทศ (Information)  ซึ่งหมายถึงสาระความรู้ ความจริงที่สามารถน าไปใช้เพ่ือการสื่อสาร เรียนรู้
หรือเก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูล (Data)  โดยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสารหรือสังคมสารสนเทศ  (Information  Society)  มีการใช้ข่าวสารมากขึ้น  มีการใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์จัดท าข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  โดยเทคโนโลยีสื่อสาร (Telecommunication  
Technology)  ที่ใช้เชื่อมโยงกัน  ได้แก่  1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (Computing  Technology)  
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้งานโดยค าสั่งที่สร้างขึ้นซึ่งเรียกว่า  Program  หรือชุดค าสั่งที่
สร้างขึ้น  สร้างงานต่าง  ๆ  จัดท าข้อมูลข่าวสาร  ค านวณ  รวมทั้งการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต   
2) เทคโนโลยีฐานข้อมูล  (Data – based  Technology)  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ในรูปของ  
Digital Code  พัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์น้อย
ถ้าไม่มีข้อมูล  หรือโปรแกรมที่สามารถเก็บและเรียกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่มากเพียงพอ 
กับความต้องการของผู้บริหาร  และ 3) เทคโนโลยีการสื่อสาร  (Telecommunication Technology) 
หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทั่วไปที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ผ่านระบบปฎิบัติการให้มีความสะดวกมากข้ึน 
 เลาดอนและเลาดอน (Laudon and Laudon) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจาก
ความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ  กระบวนการการประยุกต์ใช้อุปกรณ์   

                                                 

 38เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 9. 
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ซึ่งกระบวนการหมายถึง  ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก  รวบรวม  วิเคราะห์  ประเมินและ
น ามาใช้  ตลอดจนการออกแบบจัดการโครงสร้างและระบบสารสนเทศจนถึงการติดตั้งใช้งาน   
การประยุกต์ใช้  หมายถึง  เครื่องมือประเภทซอฟต์แวร์  โปรแกรม  หรือระบบ 3 กลุ่มด้วยกัน   
โดยกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน  กลุ่มที่สองคือ  
กลุ่มที่ไม่มีเนื้อหาและเป็นเครื่องมือ  เช่น  โปรแกรมพิมพ์งาน  ระบบช่วยสร้างมัลติมีเดีย  และกลุ่มที่สาม
คือกลุ่มที่เป็นระบบสารสนเทศ  เช่น  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ซีดีรอมความรู้  ส่วนอุปกรณ์หมายถึง
อุปกรณ์หลักและเสริม  ทั้งทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  โมเด็ม  
เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกน  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ตอบสนองความต้องการขององค์การจะต้องพิจารณาปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านองค์การ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และด้านการบริหารองค์การ39 

ทักษิณา  สวนานนท์  กล่าวว่า  ระบบสารสนเทศช่วยอ านวยประโยชน์ให้กับผู้บริหาร  
ท าให้ผู้บริหารทราบถึงสภาวะขององค์กร  สภาวะแวดล้อมขององค์กรว่าอยู่ในสภาวะใด  จะวางแผน
และตัดสินใจให้เกิดการท างานในอนาคตต่อไปในลักษณะใดต่อไปดังนี้  1) มองเห็นปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ล่วงหน้า  ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ให้ผู้บริหารมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นาน ๆ  
สามารถพยากรณ์อนาคตว่าจะเป็นอย่างไร  2) ใช้ประโยชน์ในการวางแผนอนาคต  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้อง
ศึกษาจากระบบสารสนเทศในอดีตและปัจจุบัน  ถ้าหน่วยงานที่ท างานด้านสารสนเทศจัดหาตัวเลขต่าง ๆ 
ให้ได้ครบถ้วน  ผู้บริหารก็ควรใช้ตัวเลขเหล่านั้นวางแผนการอนาคตด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น   
มีเวลามากข้ึน  3) ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาหาทางเลือกได้มากข้ึน  ตัวแปรต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผู้บริหารควรเลือกท าอะไรและท าอย่างไร  และ 4) ท าให้ผู้บริหารมีเวลาในการด าเนินงานมากขึ้น
เพราะระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีพร้อมอยู่แล้วการแก้ปัญหาต่าง ๆ ย่อมท าได้ง่ายขึ้น  ผู้บริหาร 
จึงน่าจะมีเวลาในการดูแล  ควบคุมการท างานให้ดีขึ้นด้วย40 
 การบริหารการศึกษาในปัจจุบัน  ผู้บริหารได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและมีบทบาทความส าคัญมากขึ้น  อาทิเช่น  การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่ดีจะต้องรวดเร็วและไม่ผิดพลาดและ  
การตัดสินใจที่รวดเร็วและไม่ผิดพลาดนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัย   
มีจ านวนมากเพียงพอและสามารถน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเรื่องนี้

                                                 

 39K.C., Laudon and J.P., Laudon, Management Information System and 
Technology, 4th ed. (London: Prentic Hall, 1996), 102. 
 40ทักษิณา สวนานนท์, คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2540), 33. 
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เป็นอย่างดี  ระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการตัดสินใจมีดังนี้  1) ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (Executive Systems) หรือ “EIS” ในบางครั้งอาจเรียกว่า “ระบบสนับสนุนผู้บริหาร” 
(Executive Support Systems) หรือ “ESS” ระบบ EIS เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา 
เพ่ือจัดเตรียมสารสนเทศที่เหมาะสมในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ 
ท าความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานทางไกล มีการน าสื่อหลาย ๆ อย่าง  
เช่น  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  วิทยุ  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม  
มาใช้ในการติดต่อการสื่อสารและการบริหารงานทางไกลได้สะดวกรวดเร็ว  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ถึงแม้จะอยู่ไกลกันก็สามารถท างานร่วมกัน ประชุมร่วมกันได้โดยใช้ Teleconference  เป็นต้น 
3) การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษา
หลายแห่ง  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ  ทั้งการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารกิจการนักเรียน  การบริหารงานบุคลากร  การบริหาร งานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ์  
การบริหารงานอาคารสถานที่และการบริหารงานชุมชน  4) การสร้างเครือข่ายข้อมูล (Network)  
ด้วยระบบสารสนเทศ  เครือข่ายนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเป็นอันมาก  ปัจจุบันมีโครงการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยม (Schoolnet) ซึ่งเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่ง 
ในหลายโครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติได้น าแนวพระราชด าริมาด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)  5) การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการศึกษา  ในปัจจุบันผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายอย่าง  ดังนี้  (1) อินเตอร์เน็ต (Internet) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาหาข้อมูล  ข่าวสารทางวิชาการและอ่ืน ๆ จากที่ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-mail) เพ่ือใช้รับ-ส่งข่าวสาร  ข้อมูล  
รูปภาพและส่งงานให้ครูอาจารย์ตรวจ  (3) การจัดท าเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพ่ือการเผยแพร่ขาวสารของ
สถานศึกษา เป็นการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป  (4) การใช้
โปรแกรม SPSS เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
อาจารย์  การท าวิจัยสถาบันของฝ่ายบริหารและอ่ืน ๆ  (5) การท า PowerPoint เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนของครูอาจารย์และใช้เสนอผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา  (6) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction หรือ CAI) เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียน
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์  (7) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) หรือท่ีเรียกว่า 
E-Learning เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ โดยอาศัยเครือข่าอินเตอร์เน็ต
จึงช่วยให้เรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลา  ระยะทางและสถานที่  โดยผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้  
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ได้ตลอดเวลาจึงตอบสนองศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  (8) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Electronic 
Classroom หรือ E-Classroom) เป็นการจัดระบบบริหารจัดการห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอน
แบบออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ (interactive)  สามารถควบคุมและและตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียน
ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูแบบ real time  (9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพ่ือเสริมการเรียนการสอนและให้บริการค้นคว้าหาความรู้ 
แก่นักเรียน  ครู  อาจารย์  และประชาชน  และ (10) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หรือ “ICT” (Information and Communication Technologies) เพ่ือพัฒนาการศึกษา ในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้เพ่ือพัฒนา 
การสื่อสารในทุกด้าน  โดยเฉพาะการช่วยพัฒนาครูอาจารย์  การช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึง
แหล่งความรู้และได้เรียนอย่างทัดเทียมกัน  ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ฉับไวมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ดังนั้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ต่างก็น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

Partnership for 21st Century Skill ได้ให้ความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไว้ว่าเป็นการควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้  เช่น  การติดต่อ 
สื่อสารด้วยซอฟต์แวร์หรือการใช้ระบบดิจิตอลช่วยท าหน้าที่แทน 41  เช่นเดียวกับ เจฟฟรี่ (Jeffrey)  
ที่กล่าวว่า  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบไปด้วย  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน  ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต  และความสามารถในการค้นหาข้อมูล 42  และ สก๊อต (Scott)  
ที่ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ว่า  เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูล  การประเมินค่าและการติดต่อสื่อสาร  มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะด้านอ่ืน ๆ  และสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการคิดแก้ปัญหาได้43  

                                                 

 41Partnership, Learning for the 21st Century: A Report and Mile Guide 
for 21st Century Skills, access January 13, 2016, available from http://www.21stcenturyskills.org. 
 42Stone, Jeffrey A., Technology skills of incoming freshman: ARC First-
Year Students Prepared, access May 3, 2016, available from http://www.doi.acm.org/ 
 43Hilberg, J. Scott, Undergradute students Fluency with information and 
communication technology, access May 11, 2015, available from http://Progueat.umi.com/ 
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เจน (Jane) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่ส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไว้ 3 ด้านดังนี้  1) ด้านความรู้  มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้เหมาะสมงาน  ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้  มีความเข้าใจพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง  และสามารถแยกแยะระหว่างโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความจริงได้  2) ด้านทักษะ  
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามคุณลักษณะเฉพาะได้ อย่างเหมาะสม  
สามารถค้นคว้าผ่านเว็บไซต์  สามารถใช้บริการพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ต  มีความสามารถในการรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล  แปลงข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟิกหรือภาพเสมือนจริง  
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการคิดวิเคราะห์เพ่ือสร้างนวัตกรรม  
ทางการศึกษา  และสามารถวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของข้อมูล  3) ด้านเจตคติ  โดยสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในงานบุคคลและการท างานเป็นทีม  รับผิดชอบต่อการใช้
เทคโนโลยีและตระหนักถึงหลักจริยธรรม มารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมเครือข่าย  วิเคราะห์ทัศนคติ
สะท้อนกลับเมื่อมีการประเมินผลระบบสารสนเทศ  มีระดับความสนใจและติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ  ท าความเข้าใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี  
และคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า ผลกระทบที่ได้รับจากเทคโนโลยี44 

อนุชา โสมาบุตร  ได้กล่าวถึง  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 
Media and Technology Skills) ส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ว่ามีองค์ประกอบส าคัญที่ส าคัญ
ดังนี้  1) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย  การเข้าถึงและการประเมิน
สารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล่งข้อมูลสารสนเทศ)  และสามารถประเมินสารสนเทศ 
ได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น  และการใช้และการจัดการสารสนเทศ (Use and 
Manage Information) โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น  สามารถจัดการกับสารเทศได้อย่างต่อเนื่องจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
หลากหลาย และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม  
ที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน  2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วย ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดยเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์
ที่ก าหนด  สามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกชน รู้คุณค่าและสร้างจุดเน้น  

                                                 

 44Nash, Jane, Computer skills of Frist-Year Students at a South African, 
access May 19, 2015, available from http://doi.acm.org/ 
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รู้ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ 
ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน  ความสามารถในการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ (Create Media Products) โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ สื่อ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน  และการรู้ทันไอซีที 
(Information Communication and Technology Literacy) ประกอบด้ วยประสิทธิผลของ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
เพ่ือการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม  
และมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตามกรอบแห่งคุณธรรม
จริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน45 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร  ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญคือ   
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์  ผู้บริหารต้องสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพและปัจจัยต่างๆ และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้ว่าปัญหาใดที่ควรจะต้องแก้ไขเร่งด่วน ปัญหาใดควรจะต้องแก้ไข
ล าดับต่อไป และต้องวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้   ผู้บริหาร
สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารโรงเรียน  ควรได้รับการฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะด้านวิสัยทัศน์  การได้รับประสบการณ์ตรงจากการอบรมสัมมนา หรือการศึกษาดูงาน
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และ  
เป็นการจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาควรวิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้ครอบคลุม  เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางการบริหาร  
การสร้างเครือข่ายการพัฒนา เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมทักษะทางการบริหารอย่างมีประสิทธิผล   
2) ทักษะการคิดนอกกรอบ  ผู้บริหารต้องมีความคิดและกล้าที่จะคิดนอกกรอบคือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีมีคุณภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้บริหารสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือลดความขัดแย้ง
ของบุคลากร   เนื่องจากผู้บริหารต้องท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  คนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด  
ดังนั้น   ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรฝึกฝนและพัฒนาตนเองในการใช้ทักษะการบริหารทั้ง 4 ด้าน 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  บูรณาการเข้ากับการใช้เทคนิคและกระบวนการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพ่ือบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  3) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์  

                                                 

 45อนุชา โสมาบุตร, The 21st Century Learning, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://teacherweekly.wordpress.com/2013/09/25/information-media-and-
technology-skills/ 
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ผู้บริหารต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ คิดในสิ่งใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลคือ 
ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสามารถบูรณาการความคิดของบุคลากรไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
ควรพัฒนาตนเอง โดยการเปิดใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน การ เข้าร่วมอบรม  
ประชุมสัมมนา หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับผู้บริหาร  ท าให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เป็นกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม  สร้างการรับรู้ร่วมกัน และมีการท างานเป็นทีม  การฝึกฝน
ตนเองโดยการน าหลักธรรรมมาประยุกต์กับทักษะทางการบริหาร  เช่น  กัลยาณมิตตา โยนิโสมนสิการ 
และพรหมวิหาร 4  จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถครองตน  ครองคนและครองงาน  เป็นการเพ่ิม
สมรรถนะทางการบริหารและสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ  4) ทักษะการสื่อสารสร้างการเข้าใจ  ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจในทุก ๆ เรื่อง
ทุก ๆ คน เข้าใจทุกทุกสภาพปัญหา และสื่อความหมายให้กับทุกคนเข้าใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา คือ การน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์โดยการน าระบบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ 
เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้ ประกอบกับการใช้
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย จะท าให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความสนใจ นอกจากนี้จะพบว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีศักยภาพในการลดข้อจ ากัดด้านเวลาและระยะทางส่งผล 
ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสารกับทุกคนทุกเพศทุกวัย
ได้อย่างสมบูรณ์ แม้จะเป็นผู้ส่งสารหรือเป็นผู้รับสารก็ตาม  ผู้บริหารต้องสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล
องค์กรของตนให้สังคมโลกรับทราบ46 

 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถจ าแนกได้ตามลักษณะของ
การท างานดังนี้  1) ทักษะในการพิมพ์เอกสาร  (Document Creation)  ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้อง
สร้างหรือท าเอกสารขึ้นด้วยตนเองบ้าง  ในบางครั้งที่ต้องการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
ส่วนตัวหรือถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์  ความสามารถในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่  หรือ
คอมพิวเตอร์  เรียกว่าเป็นผู้ที่มี Computer Literacy เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้บริหาร  นอกจากการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) อย่างเดียว  2) ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ (Information Gathering)  ผู้บริหารในปัจจุบันและอนาคตต้องสามารถรวบรวมข้อมูล
และบันทึกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้  เพราะนอกจากจะท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากและ
รวดเร็วแล้วยังสามารถน ามาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ  ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตในการรวบรวมข้อมูล

                                                 

 46สหรัฐ พลวงศ์, ทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับผู้บริหาร, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/380300 
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และทักษะการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหาร  3) ทักษะการใช้ e–mail และการประชุมร่วม (Electronic Mail and Conferences)  
การส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรงจากผู้ส่งไปสู่ที่หมาย  ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องใช้ให้เป็น  
ปัจจุบันโปรแกรมการใช้ e–mail ได้พัฒนาขึ้นจนไม่ยากนักที่จะท าความเข้าใจ และระบบที่ใช้กับ
อินเทอร์เน็ต  ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะและความสามารถในการใช้งาน  4) ทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis)  ข้อมูลจะมีปริมาณมากขึ้นจึงเป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะวิเคราะห์
คัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบและน าข้อมูลมาใช้อย่างฉลาด  ความสามารถในการใช้ วิจารณญาณ
ในการตัดสินใจยังเป็นของผู้บริหารที่เป็นมนุษย์ เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีอาจจะโปรแกรมช่วยตัดสินใจ
ได้ในบางเรื่อง  แต่สิ่งสุดท้ายที่จะต้องพิจารณาคือ “วิจารณญาณ” ของมนุษย์ที่เป็นผู้บริหารเท่านั้น  
โดยไม่ยอมให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลมากกว่า  และ 5) ทักษะในการสร้างรูปแบบหรือสถานการณ์
จ าลอง  (Simulation or Modeling  of  Reality)  ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สามารถสร้างสถานการณ์จ าลอง  เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้น  เป็นทักษะที่จะช่วยให้ผู้บริหาร  
มีกระบวนการในการตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารและจัดการได้ 

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การฝึกอบรม (Training) เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท างาน  โดยมุ่งพัฒนาความรู้  ทักษะ
และความสามารถ  การฝึกอบรมจึงเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ใช้พัฒนาบุคลากร  โดยได้มีผู้ให้ความหมายของ
การฝึกอบรมไว้ดังต่อไปนี้ 
 อมร รักษาสัตย์ และ โสรัจ สุจริตกุล ให้ค านิยามว่า การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จะเพ่ิมพูน
สมรรถภาพของบุคลากรในการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนานิสัยแห่งความคิดและ
การกระท า  ความช านิช านาญ  ความรู้และท่าทีต่าง ๆ47 
 พัฒนา สุขประเสริฐ กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาหรือ
ฝึกฝนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าท างานหรือปฏิบัติงานประจ าอยู่แล้วในหน่วยงานให้มีความรู้
และความสามารถ  ทักษะหรือความช านาญ  ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการท างาน  
รวมถึงก่อให้เกิดความรู้สึก  เช่น  ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  อันจะส่งผลให้บุคลากร  
แต่ละคนในหน่วยงานหรือองค์การมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น  มีประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ท าให้หน่วยงานหรือองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น   การฝึกอบรม
บุคลากรในองค์การนั้นมีจุดประสงค์ 3 ประการ  ได้แก่ 1) เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge)  เพ่ิมพูน

                                                 

 47อมร รักษาสัตย์ และโสรัจ สุจริตกุล, การบริหารบุคคลในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541), 293. 
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ความรู้หรือเสริมสติปัญญาหรือเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในแต่ละระดับ
เกี่ยวกับการเข้าใจกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  บุคคล  
การเข้าใจการจัดการ  การบริหาร  รูปแบบการบริหารท าให้มีความรู้คือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรและสามารถ
จดจ าไว้ได้  มีความเข้าใจคือรู้ในเหตุและผลของสิ่งที่ได้รู้นั้น  สามารถอธิบายและขยายความ 
ได้อย่างถูกต้องและแจ่มชัด  สามารถน าสิ่งที่รู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้  นอกเหนือจากนี้แล้วการฝึกอบรม
ยังสามารถมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นล าดับ
สัมพันธ์กันได้  สามารถสังเคราะห์  จัดเรียบเรียง  และรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กระจายกันอยู่
เข้าเป็นแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ได้  และที่ส าคัญคือสามารถประเมินค่าคือตัดสินคุณค่าของสิ่งใด
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้  2) พัฒนาทักษะ (Skills)  การพัฒนาทักษะความช านาญเป็นจุดมุ่งหมายของ
การฝึกอบรมและพัฒนามาช้านาน  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของงาน  การแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า  การเพ่ิมความมั่นใจในการตัดสินใจท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว  
จนมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถท าได้เองในสถานการณ์จริงและความพร้อมของตน  การเพ่ิมจ านวน
ครั้งหรือความถี่ในการฝึกปฏิบัติท าให้มีประสบการณ์และทักษะในการท างานสูงขึ้นนั้นก่อให้เกิด 
ความมั่นใจได้เป็นอย่างดี  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องโดยใช้เวลาน้อยลง  
3) เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude)  เมื่อสร้างเจตคติที่ดีที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าให้ 
มีก าลังใจหรือขวัญที่ดีในการท างาน  สามารถท างานของตนได้ด้วยความยินดีและพอใจ  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความสบายใจ  การฝึกอบรมโดยทั่วไปมักมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ความรอบรู้เพ่ือการปฏิบัติงานและเพ่ิมทักษะในการท างาน  แต่ละเลยการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้ดีขึ้น  ทั้งที่การจูงใจบุคลากรเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องค านึงถึง  เพราะหากบุคลากร
มีความรู้และทักษะในการท างานแต่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่บุคลากร 
ที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาไม่น าความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
ท าให้การฝึกอบรมไม่เกิดผลตามที่ก าหนดไว้  โดยเมื่อบุคลากรได้รับการฝึกอบรมทางด้านความรู้  
ทักษะและเจตคติแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  เมื่อกลับไปปฏิบัติงานจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเจตคติในการปฏิบัติงาน  
ท าให้การปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น48 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคคลให้มีทัศคติที่ถูกต้องหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมที่ไม่ถูกต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ให้มีความรู้ความเข้าใจ   
มีทักษะ  พฤติกรรม  ทัศนคติที่ได้มาตรฐานที่องค์กรต้องการให้เป็นไป  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและ

                                                 

 48พัฒนา สุขประเสริฐ, กลยุทธ์ในการฝึกอบรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2540), 4-8 
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พัฒนาองค์การ  โดยทั่วไปบุคคลมักประพฤติปฏิบัติตนตามที่เคยท าตามธรรมชาติหรือปกติวิสัย  
ส่วนมากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่พึงประสงค์  เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กร 
ที่มีมาตรฐานต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบมาตรฐานขององค์กรจึงจะท าให้องค์กร 
พัฒนา  มีความก้าวหน้า  มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงได้  และการฝึกอบรมยังเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาด้านพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยการให้บุคคล
เรียนรู้  เข้าใจ  เกิดทักษะ  มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องหรือพึงปรารถนาขององค์กร   
มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนามาตรฐานของพฤติกรรมให้ได้มาตรฐานขององค์กรโดยวิธีอบรมให้เกิดความรู้  
ฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ  มีการใช้เทคนิควิชาการในการฝึกอบรม  การจูงใจ  กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกัน  เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกัน  
ความส าคัญจึงอยู่ที่ว่าการฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (change behavior) 
บุคคลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กรให้ได้  การฝึกอบรมเป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับทุกคน  โดยไม่จ ากัดอายุและวุฒิการศึกษา  เป็นการเพ่ิมพูนปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการท างาน  
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถท่ีมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพของชีวิตและการงานนั้น49 

 สมชาย หิรัญกิตติ  ได้เสนอลักษณะของเทคนิคการฝึกอบรม (Training Techniques) 
ไว้ดังนี้  1) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT) เป็นการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ
เกี่ยวกับวิธีที่บุคลากรท างานและให้บุคลากรท างานภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกอบรม  โดยความเป็นจริง
และบุคลากรทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ้น  ซึ่งในองค์การจ านวนมาก
การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่ง  โดยจะมอบหมายให้บุคลากรใหม่เรียนรู้   
ซึ่งมีวิธีที่นิยมใช้คือ  วิธีสอนงาน (Coaching) หรือการศึกษา (Under Study)  การหมุนเวียนงาน  
(Job Rotation)  และการฝึกอบรมด้วยการฝึกงาน (Apprenticeship Training)  2) การฝึกอบรม
แบบสอนงาน (Job Instruction Training : JIT) เป็นการฝึกอบรมโดยตรงจากการท างาน  ซึ่งบางครั้ง
อาจเรียกว่าการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT)  เนื่องจากมีงานจ านวนมาก
ที่ต้องท าตามล าดับขั้นตอน  ซึ่งการสอนที่ดีที่สุดคือการสอนเป็นขั้น ๆ ไป  กระบวนการดังกล่าว  
จะเริ่มตั้งแต่การเขียนขั้นตอนที่จ าเป็นทั้งหมด  โดยเรียงตามล าดับว่าควรท าอะไร  แล้วเขียนจุดส าคัญ
เพ่ือแสดงวิธีการและเหตุผลที่ต้องท าในแต่ละขั้นตอน  3) วิธีการบรรยาย (Lectures) เป็นการติดต่อสื่อสาร
ทางเดียว  ซึ่งผู้สอนใช้ในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการพูดเป็นส่วนใหญ่  การบรรยายมีข้อดีหลายประการ 
เช่น  เป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มใหญ่  โดยอาจใช้สิ่งพิมพ์  
เช่น  หนังสือ  และคู่มือเพ่ือประกอบการบรรยาย  4) เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ (Audiovisual 

                                                 

 49ชูชัย สมิทธิไกร, การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2540), 42. 
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Techniques) เป็นการใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการฝึกอบรม  เช่น  ภาพยนตร์  โทรทัศน์วงจรปิด  เทป
วิทยุ  วีดีโอเทป  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวาง  
โสตทัศนูปกรณ์มีราคาแพงกว่าการใช้การบรรยายในห้องประชุมมาก  แต่มีข้อดีบางประการซึ่งโสตทัศนูปกรณ์
สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้  (1)  เมื่อมีความต้องการแสดงภาพถึงวิธีที่เป็นล าดับขั้นที่ควรต้องท า
ตามเวลา  เช่น  ในการสอนซ่อมโทรศัพท์  ผู้บรรยายจะต้องสามารถแสดงการกระท า  ตอบค าถาม  
และมีความสามารถในการเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าก็ได้  (2)  เมื่อมีความต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าสู่
เหตุการณ์ที่ไม่ง่ายต่อการสาธิต  เช่น  การท่องเที่ยว  ดูโรงงานหรือการผ่าตัด  (3)  เมื่อองค์การจ าเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมพนักงานบ่อย ๆ  ซึ่งการน าบุคลากรไปฝึกอบรมนอกสถานที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง   
จึงสามารถฝึกอบรมทางไกล (Tele-Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เช่น  การใช้การประชุมทางไกล (Teleconference)  โดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งต่างคนต่างมีจอภาพ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นกันได้  มีลักษณะและการฝึกอบรมเป็นระบบเครือข่าย (Network)  
บางครั้งใช้การประชุมโดยใช้วีดีโอ (Video Conference)  และการประชุมทางไกลด้วยวีดีโอ (Video 
Conference) เป็นกลไกซึ่งติดตั้งโทรทัศน์และวีดีโอกับผู้เป็นสมาชิกเพ่ือจะได้เห็นบุคคลที่ก าลังพูด 
ในช่วงการประชุม  ซึ่งเป็นสิ่งที่เพ่ิมความนิยมในการใช้ฝึกอบรม  โดยการเชื่อมต่อกลุ่ม 2 กลุ่มหรือ
มากกว่าในระยะทางไกล  โดยใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือช่วยในการประชุม  ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร
โดยผ่านทางโทรศัพท์หรือดาวเทียม   5) การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ (Programmed Learning)  
เป็นเทคนิคการแนะน าผู้เรียนโดยไม่ต้องใช้ผู้สอน  แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ในหัวข้อย่อย
บางหัวข้อที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้รายละเอียดเพ่ิมเติม  เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรมการเรียนรู้คือต ารา 
(Textbook)  หรือคอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งท าหน้าที่ 3 อย่างคือ เสนอค าถาม เสนอความเป็นจริง
ในเนื้อหา  การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบค าถาม  และการป้อนกลับข้อมูล (Feedback) ด้วยการจัดค าตอบ 
ที่ถูกต้องไว้ให้โดยข้อดีของโปรแกรมเรียนรู้คือ  ลดเวลาการฝึกอบรมประมาณ 1 ใน 3  ซึ่งเป็น 
การสะดวกที่จะปล่อยให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองทีละขั้นตอนและเป็นการลดความเสี่ยง 
ในการผิดพลาด  6) การอบรมโดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Vestibule or simulated training)  
เป็นการฝึกอบรมในสภาพสิ่งแวดล้อมที่จ าลองสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง  เป็นการฝึกเหมือนจริง 
นอกการปฏิบัติงาน (Off the Job)  เป้าหมายคือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจริงโดยไม่ใช้การฝึก
ปฏิบัติงาน  ซึ่งการฝึกลักษณะนี้เป็นสิ่งจ าเป็น  ถ้าให้บุคลากรฝึกจริงในขณะปฏิบัติงานจะเสียค่าใช้จ่ายสูง
และอาจล่าช้า  7) การอบรมโดยอาศัยพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Training : CBT)  
เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
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ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การท างาน  วิธีนี้จะได้ ประโยชน์จากความรวดเร็วและ
ความสามารถในการค านวณของคอมพิวเตอร์  ซึ่งช่วยให้การสอนมีความยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้น50 

 การฝึกอบรมโดยอาศัยพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างยิ่ง  จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า  
การใช้เทคโนโลยีโต้ตอบ (Interactive Technologies) จะสามารถ 1) ลดเวลาการเรียนรู้ประมาณ 50%  
2) ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการออกแบบและการผลิต  3) การสอนมีความคงที่  4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะท าหน้าที่เป็นผู้น าในการเรียนรู้ (Mastery of learning) เพราะถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่เรียนรู้ 
ก็ไม่สามารถเคลื่อนไปเรียนขั้นต่อไปในโปรแกรมที่ก าหนด  และ 5) เป็นการเพ่ิมการจ าได้และเพ่ิมแรงจูงใจ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมอันเป็นผลจากการโต้ตอบและการป้อนกลับจากโปรแกรม51 

 
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 นโยบายของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือการศึกษา  ส าหรับให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาได้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐที่ก าหนดไว้  นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีดังนี้ 
 
รัฐธรรมนูญกับนโยบายทางด้านการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ได้แสดงเจตนารมณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ “การศึกษา” ในส่วนของมาตรา 81 ไว้ชัดเจนว่า  รัฐจะต้องให้มีกฎหมายการศึกษาและในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  ส่วนในมาตรา 40 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ี
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ทั้งในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  
และในมาตรา 78 ที่เน้นเรื่องการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียวกันทั่วประเทศ   
ในปี พ.ศ. 2541-2542  เป็นปีของการเคลื่อนไหวผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษา52 

                                                 

 50สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย, 
2541), 162-167. 
 51ชูชัย สมิทธิไกร, การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2540), 29. 
 52ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2543), 2. 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ถือเป็นหลักส าคัญในรูปของกฎหมายที่ก าหนดให้มีการด าเนินมาตรการภายใต้หลักเกณฑ์และเป้าหมาย
เดียวกัน  สาระบัญญัติในส่วนที่เป็นกรอบการพิจารณาจัดท านโยบายและมาตรการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษานั้น  ปรากฏในหมวด 9  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มาตรา 63-69  ดังนี้53 

มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่  สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็น 
ต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน  ต ารา  
หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน  วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน  โดยเร่งรัดพัฒนา  
ขีดความสามารถในการผลิต  จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต  และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ท าได้  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิด
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

  มาตรา 68  ให้มีการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจาก
เงินอุดหนุนของรัฐ  ค่าสัมปทานและผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรประชาชน  
รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต  การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                 

 53ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2546), 6. 
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  มาตรา 69  รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนส่งเสริม 
และประสานการวิจัย  การพัฒนาและการใช้  รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ  
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 จากการจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้
สถานการณ์  เงื่อนไข  และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา”  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  
ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8  ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8-9  
และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน  สังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” 
ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ ภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน  ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10  
สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน  
ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้านและสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวม 
ที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66-68  มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  การมีงานท า  
ความเข้มแข็งของขุมซน  และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข  อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค  ได้แก่  ความสมานฉันท ในสังคม  สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล  
ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น  รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษา  
ที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 ที่ประสบความส าเร็จ  เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและ 
เริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ  คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น  มีหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่หลากหลายและความยากจนลดลง  แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไทย  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอก
และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น 
มาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป  
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ  ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง   
มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและส่งเสริมสถาบันทางสังคม 
ให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน54 

 จากการที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือการศึกษาโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและสนองนโยบาย
ของรัฐต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 54ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สรุปสาระส าคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556  
 มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ดังนี้55 
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร”  
 พันธกิจ 

 1. พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอ่ืน ๆ ทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและม่ันคง 
 2. พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอย่างทั่วถึง  
มีบริการที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม  เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศหลักที่ทุกภาคส่ วน
สามารถใช้ในการเข้าถึงความรู้  สร้างภูมิปัญญาและภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล  
โดยมีกลไก กฎ ระเบียบโครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแลอย่างบูรณาการ  มีความเป็นเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาล
ในระบบบริหารจัดการประเทศ  สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อย่างบูรณาการ  มีความเป็นเอกภาพ  มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT Professional) 
ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและบุคลากรในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทุกระดับ 
รวมถึงประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์  พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                 

 55กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
(กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552), 4-2 – 4-5. 
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และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศไทย 
สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
 2. เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีการจัดสรรผลประโยชน์จาก 
การพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม  โดยใช้กลไกความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (Value Creation) ของ
สินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคลโดยการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู้ สร้างภูมิปัญญา   
การมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครองและในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเอง
และลดปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอาย ุ
 5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) ในประเทศ  การวิจัยและพัฒนาและ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมไทย  และเอกลักษณ์ของคนไทยเพ่ือสนับสนุน  
การพัฒนาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักขึ้น 6 ด้าน  
โดยภาครัฐ  เอกชนและประชาชนจะมีส่วนร่วมกันด าเนินงานให้เป็นไปตามเนื้อหาสาระของแผน
ในช่วงพ.ศ. 2552-2556  เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเพ่ือสามารถแข่งขันในโลกสากลได้ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยโดยทั่วกัน  โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน  
ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
บุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์  ผลิตและใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 

การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศและการสื่ อ ส าร เพ่ื อส ร้ า งมู ล ค่ า 
ทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญและควรเร่งด าเนินการในล าดับแรกก่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนที่ส าคัญ 2 ประการคือ เรื่องก าลังคนและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2)  นอกจากนี้อีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องเร่งด าเนินการ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาที่ด้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ อีกหลาย
ประเทศ 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2554-2556 
 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ดังนี้56 
 วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Enabling 
Future Education with ICT) 
 พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยเพ่ิมสมรรถนะให้มีวัฒนธรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการแข่งขันของไทย 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลความรู้และทรัพยากรทางการศึกษา 

                                                 

 56มหาวิทยาลัยศิลปากร, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 5-1 – 5-5. 
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 4.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. สร้างก าลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  

มีธรรมาภิบาล  คุณธรรม  จริยธรรม  วิจารณญาณและรู้เท่าทัน  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย 

 2. สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาของประเทศไทย 

 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการศึกษาของประเทศไทย 

 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการบริการ
ด้านการศึกษา ซึ่งจะเอ้ือต่อการสร้างธรรมาภิบาลของสังคม 
 นโยบายที่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับ
สร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา  เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคมแห่งภูมิปัญญา 
(Knowledge-Based Economy) จ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั่วทั้งสังคม  โดยอาศัยการศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ประกอบกับภาครัฐจะต้องด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในระบบการศึกษา  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการสร้างชาติที่มีวัฒนธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้ เท่าทันและมีธรรมาภิบาล  ดังนั้นการบริหาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจข้างต้น  กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายดังนี้คือ 
 1.  ก าหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส าหรับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.  เร่งรัดการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและ
มีความพร้อมต่อการประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
มั่นคงปลอดภัย 
 3.  เร่งรัดการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นแหล่งงบประมาณส าคัญ
ของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการศึกษา  อาทิ  การบริหารจัดการ  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
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ระบบสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการสื่อสาร  ตลอดจนถึงการเรียนการสอน  
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.  ก าหนดให้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตามความเหมาะสมด้านสภาพทางภูมิศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น เพ่ือสะดวก
ความคล่องตัวและความประหยัดในการจัดซื้อ/จัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศ  อุปกรณ์เครื่องมือ  
ต่าง ๆ  ตลอดจนถึงสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.  ก าหนดให้การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
เป็นวาระหลักเพ่ือการศึกษาของประเทศ  โดยจัดตั้งศูนย์กลางการเชื่อมประสานและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
(รวมทั้งหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) เพ่ือร่วมกันพิจารณาบริบทของการใช้ข้อมูลของ 
แต่ละฝ่าย  ซึ่งจะเอ้ือต่อการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ  สามารถบูรณาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเปิดให้บริการได้ในลักษณะของศูนย์บริการระดับภูมิภาค ระดับกลุ่ม
จังหวัด  ระดับอ าเภอ  และระดับต าบล 
 6.  ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือสร้างระบบรับรองวิทยฐานะส าหรับผู้สอนที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถน าผลงานการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนหรือระบบงานต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นต าแหน่งและผลตอบแทนได้ 
 7.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืนเพ่ือเอ้ือ 
ต่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  
การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย 
 8.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Green IT) เพ่ือรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้น้อยที่สุดโดยอาศัยหลักการลดการใช้พลังงาน  ช่วยลดสภาวะโลกร้อน  เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนเพ่ิมการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนจากการท างาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ 
 9.  ก าหนดให้การพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมประเภทเปิดเผยรหัส (Open Source) 
เป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือการศึกษาของประเทศ 

 
 
 
 
 
 



63 

 

กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก าหนดกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไว้ดังนี้57 
 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู้
และปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนสังคมไทยสู่ความเสมอภาค 
 เป้าหมายหลัก  
 1. โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง (Broadband)  
ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
 2. ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 
ได้อย่างรู้เท่าทัน  เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 3. เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 4. ยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยรวมของประเทศไทย
ในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ 
 5. เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม) 
 6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่เป็น Broadbrandให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และ 
มีความม่ันคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

                                                 

 57กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554), 10-12. 
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 2.  พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  และการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 
 3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 
 4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ 
แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 
 5.  พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคการผลิตให้สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก  โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 
 6.  พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะต่าง ๆ  
ให้มีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น  โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
อย่างมีสุขภาวะที่ดี  ได้แก่  บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข 
 7.  พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 

 มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ดังนี้58 
 วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัล

อย่างยั่งยืน  โดยทั่วถึง  เท่าเทียม  และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart 
Thailand toward Digital Society) 

  

                                                 

 58กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา  
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 (กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557), 
35-55. 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพอย่างพอเพียง  ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม  มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
และใช้ประโยชน์จากบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Participatory People) 
 2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) 
และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 
 3.  ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  
ในแนวทางนวัตกรรมบริการ  และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
Government) 
 4.  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เติบโต
สดใส  มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 
 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม 
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  จึงก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  
จ านวน 42 เขต  รวมสถานศึกษาท้ังสิ้น 2,361 โรงเรียน  ดังต่อไปนี้59 

                                                 

 59“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ,” 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 98ง (18 สิงหาคม 2553): 62-66. 
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1.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต  
สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ  
ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่
และหนองแขม กรุงเทพมหานคร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 67 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี  

2.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่เขตบางรัก วัฒนา สาทร  
พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน  
สายไหม บึงทุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี  
คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 52 โรงเรียน  
และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง  

3.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนนทบุรีและ
พระนครศรีอยุธยา รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 47 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนนทบุรี 

4.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปทุมธานีและสระบุรี 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 43 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปทุมธานี  

5.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี 
ชัยนาท และอ่างทอง รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 64 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  

6.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการรวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 54 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

7.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก 
และสระแก้ว รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 44 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  

8.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 55 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองราชบุรี  

9.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 61 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
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10.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 60 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี  

11.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ชุมพร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 66 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
 12.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และพัทลุง รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 99 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 13.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตรังและกระบี่  
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 44 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองตรัง 
 14.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพังงา  ภูเก็ต และ
ระนอง รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 27 โรงเรียน  และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพังงา  
 15.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี  
และยะลา  รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 46 โรงเรียน  และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 15 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนราธิวาส  
 16.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลาและสตูล  
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 53 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอเมืองสงขลา  
 17. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดจันทบุรีและตราด 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 39 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองจันทบุรี  
 18.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชลบุรีและระยอง  
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 50 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชลบุรี  
 19.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลยและหนองบัวล าภู 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 52 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเลย  
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 20.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุดรธานี รวมสถานศึกษา
ทั้งสิ้น 63 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองอุดรธานี 
 21.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคาย รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 56 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองหนองคาย  
 22.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครพนมและ
มุกดาหาร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 81 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม  
 23.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสกลนคร รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 45 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองสกลนคร  
 24.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 55 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ 
 25.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดขอนแก่น รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 84 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองขอนแก่น  
 26.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมหาสารคาม 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 35 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
 27.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 60 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  
 28.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ  และ
ยโสธร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 83 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
 29.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
อ านาจเจริญ รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 81 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
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 30.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชัยภูมิ รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 37 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ  
 31.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา   
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 50 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   
ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  
 32.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 66 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์  
 33.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์ รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 85 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองสุรินทร์  
 34.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 42 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 35.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 46 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง  
 36.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงราย และ
พะเยา รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 59 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงราย  
 37.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแพร่และน่าน 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 46 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองแพร่  
 38.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุโขทัยและตาก 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 47 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุโขทัย 
 39.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 58 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
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 40.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมสถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 39 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  
 41.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดก าแพงเพชรและ
พิจิตร รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 62 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
 42.  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์และ
อุทัยธานีรวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 58 โรงเรียน และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้รับการก าหนดให้มีขึ้นตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553  และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553  ดังนี้60 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                 

 60“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 109ง (14 กันยายน 
2553): 34-39. 
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 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 

ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
 ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีดังนี้  
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 1.1  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต  
 1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  
 1.3  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 1.4   จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงานเขต  
 1.5   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
 1.6   เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 1.7   ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1.8 ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ  
  1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

 1.10 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษา 

 1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 2.1 วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 2.2 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 2.4 พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
 2.5 ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
 2.6 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2.7 จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมิน 

ผลงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
 2.8 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา เพ่ือเสนอ 
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มนโยบายและแผนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 3.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
 3.2  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 3.3   วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
 3.4 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผน 
 3.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3.6  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโนรูปแบบการศึกษาโนระบบการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.3 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 4.5  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

 4.6  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 4.7  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 4.8  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข 

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 4.9  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 4.10  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

  4.11  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  4.13  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
 5.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา 
 5.4 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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 5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

 5.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 6.1  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
 6.2   ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
 6.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
 6.4 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
 6.5 ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 6.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

 เพ็ญวรา ชูประวัติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า  
สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารและกลยุทธ์การบริหาร ICT ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  1) บุคลากร  
คือ ขาดบุคลากรและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  2) อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี คือ ขาดอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  3) ระบบการบริหาร คือ นโยบาย ICT ที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  4) ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใช้ ICT  
แต่ขาดการพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง61   

 

                                                 

 61เพ็ญวรา ชูประวัติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร” (ปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552), 199-200. 
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เขมนิจ ปรีเปรม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
ระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  
ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
สมรรถนะด้านเจตคติ สมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้านทักษะการบริหารระบบสารสนเทศ
ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การน าไปใช้ ปัจจัยน าเข้า การประมวลผล และ
การผลิตสารสนเทศ  สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน อาจเนื่องมาจาก
ถ้าผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีความสามารถในด้านเทคโนโลยีสานสนเทศจะสามารถ
ชี้แนะแนวทางตลอดจนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสัมพันธ์กันกับ 
การบริหารระบบสารสนเทศมากตามไปด้วย62 

บรรจง เขื่อนแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย  พบว่า  โดยภาพรวมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุกแห่งมีการบริหารงานทั้งแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์  ส่วนกระบวนการที่ใช้ในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยกระบวนการ 4 ประการ  ได้แก่  1) กระบวนการวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน  2) กระบวนการจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นกระบวนการในการจัดโครงสร้างองค์การให้ตอบสนองกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของสถาบัน  3) กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการ 
ในการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการสื่อสารใหม่ ๆ ที่สร้างโอกาสให้กับสถาบัน
และแก้ไขข้อจ ากัดเดิมที่มีอยู่  และสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับระบบงานเดิม  4) กระบวนการควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการในการพัฒนาผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน  ส่วนผลวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาไทยพบว่า  มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ตัวแปร  ประกอบด้วย  เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                 

 62เขมนิจ ปรีเปรม, “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศ
ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), 86.  
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และการสื่อสาร  โครงสร้างองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  บทบาทของบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วัฒนธรรมองค์การ  
และภาวะผู้น าของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก  ได้แก่  
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภาวะผู้น าของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร  และโครงสร้างองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส่วนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  
ส่วนที่เป็นกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประกอบด้วย 4 กระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  ได้แก่  กระบวนการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  กระบวนการจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระบวนการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และกระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และส่วนที่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 
คือ  ปัจจัยหลัก  ได้แก่  กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ปัจจัยรอง  ได้แก่  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  บทบาทของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วัฒนธรรมองค์การ  
และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
คือ  รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย  ที่ชื่อว่า 
“ICTM/THAI-HEI MODEL”63    

สุธาสินี สว่างศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ภาวะผู้น า 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต้องพัฒนาของผู้บริหาร  ได้แก่  การบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา  โครงสร้างพ้ืนฐาน  การเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  ทรัพยากรการเรียนรู้  
ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ซึ่งมี 18 ข้อ  คือ  1) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะกลาง (3-5 ปี) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  2) การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน  
3) การส่งเสริมจากชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  4) ระบบก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลทั้งของสถานศึกษาและชุมชน  5) ระบบอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  6) ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  7) การจัดห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย  8) ระบบ

                                                 

 63บรรจง เขื่อนแก้ว, “รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552), ง. 
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การบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  9) หลักสูตรและแผนจัดการเรียนการสอน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  10) รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย  11) ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
12) ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยค านึงถึงกฎ หมาย  
คุณธรรมและจริยธรรม  13) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  14) ผู้ เรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  สามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่ได้จาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  15) เว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  16) ระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  17) องค์กรภาครัฐ  
เอกชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษา  และ  18)  การให้บริการความรู้กับ
ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ64    

 ศิริรัตน์ จันมะณี ได้ศึกษากรอบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้  ผลการวิจัยสามารถแบ่งสมรรถภาพ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน 
1) ด้านความรู้  ได้แก่  1.1) ด้านความรู้ทางภาษาทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  1.2) ด้านความรู้ทางคอมพิวเตอร์  ได้แก่  ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลค า 
(MS Word)  โปรแกรมตารางการท างาน (MS Excel)  โปรแกรมน าเสนอ (MS PowerPoint)   
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  1.3) ด้านความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้แก่  การเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และ  
การติดตามข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ด้านทักษะปฏิบัติ  ได้แก่  2.1) ทักษะปฏิบัติด้านภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2.2) ทักษะปฏิบัติด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ได้แก่  ความสามารถ 
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  จัดการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ  ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่าง ๆ  2.3) ทักษะ
ปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โปรแกรมประมวลผลค า (MS Word)  โปรแกรมตารางการท างาน 
(MS Excel)  โปรแกรมน าเสนอ (MS PowerPoint)  สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail)  และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  2.4) ทักษะปฏิบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

                                                 

 64สุธาสินี สว่างศรี, “การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554), 254-255. 
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การสื่อสารในการสอน  ได้แก่  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์  ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน  การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  และการใช้โปรแกรมในการติดต่อสื่อสาร  3) ด้านเจตคติ  ได้แก่  ผู้บริหาร
เห็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความสนใจในด้านการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความมุ่งมั่นในการใช้คอมพิวเตอร์  มีวินัยในตนเองและเคารพกฎเกณฑ์ 
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษา  มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่น ามาใช้  รวมถึง  
การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ  มีความตระหนักถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ 
ในทิศทางท่ีถูกต้อง  ไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย65 
 ถาวร พอสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  พบว่า  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยในภาพรวม
ประกอบด้วย  ขั้นการรับรู้  ขั้นสนใจ  ขั้นการตัดสินใจ  ขั้นการน าไปใช้  และขั้นการยืนยัน  อยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจาณณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวก  
กับกระบวนการตัดสินใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  พบว่า  ปัจจัยด้านบุคคล  ด้านบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  และด้านการรับรู้
คุณค่าลักษณะของนวัตกรรมส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษามาใช้ในสถานศึกษา66 
 สมศักดิ์ จีวัฒนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้มี 6 
องค์ประกอบหลัก 48 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  องค์ประกอบทรรศนะภาวะผู้น ามีองค์ประกอบย่อย 3 
องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ 9 ตัว

                                                 

 65ศิริรัตน์ จันทร์มะณี, “การศึกษากรอบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ค. 
 66ถาวร พอสม, “กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 
(วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้น าและการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์, 2555), ง. 
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บ่งชี้  องค์ประกอบความเป็นองค์กรวิชาชีพต้นแบบและความช านาญเชิงวิชาชีพมีองค์ประกอบย่อย 2 
องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบแนวคิดและกระบวนการจัดการเทคโนโลยีมีองค์ประกอบย่อย 
2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบการวัดผลละประเมินผลมีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ 
8 ตัวบ่งชี้  และองค์ประกอบสังคม  จรรยาบรรณ  และกฎหมายมีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ 
7 ตัวบ่งชี้67 

ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ  และระดับมาก 8 ข้อ  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  สัญลักษณ์ขององค์การ  ผู้น าองค์การ  ผู้ขจัดสิ่งก่อกวนผู้ก ากับ
ติดตามผล  ผู้ประกอบการ  ผู้ประชาสัมพันธ์  ผู้จัดสรรทรัพยากร  นักเจรจาต่อรอง  ผู้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  และผู้สร้างความสัมพันธ์  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ด้านหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ  และการให้บริการทางการศึกษา  
ด้านการพัฒนาบุคลากร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการเรียนรู้  และ
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน68 
 ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า  สภาพปัจจุบันมีการจัดการ ICT อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน  และปัญหาการจัดการ ICT มีปัญหาในระดับมากทุกด้าน  
ส่วนความต้องการจัดการ ICT พบว่าควรฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถทาง ICT ให้มาก  สามารถ
น าไปใช้จริง  จัดครูผู้สอน ICT และจัดงบประมาณให้เพียงพอ  และรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญคือ  ระบบบริหาร
จัดการเป็นการน าเอาปัจจัยการบริหารจัดการ (4M’s) 4 ด้าน  คือ  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ

                                                 

 67สมศักดิ์ จีวัฒนา, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น า
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555), ข. 

 68ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ, “บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 93-94. 
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อุปกรณ์  และการจัดการโดยผ่านกระบวนการจัดการ 4 ประการคือ  การวางแผน  การจัดองค์กร  
การเป็นผู้น า  และการควบคุม  รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 17 ประการมาใช้ในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันทั้ง  4 องค์ประกอบคือ  คุณภาพนักเรียน  
กระบวนการจัดการศึกษาภายใน  การเรียนรู้และพัฒนาเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  ครู
ผู้รับผิดชอบงาน ICT และครูผู้สอน  และงบประมาณและทรัพยากรเป็นการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ปัจจัยและงบประมาณที่จ าเป็น  นอกจากนี้ยังมีบริบทโรงเรียนที่อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ ICT ที่มีคุณภาพและทิศทางและเป้าหมายที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  
ยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนาระบบ69 
 ฐานิตา นพฤทธิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนในฝัน  พบว่า  นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  
ในฝันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาครู  การส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้ ICT และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม  ในส่วนของการประเมินนวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันใช้รูปแบบ CIPP MODEL  ผลการประเมินบริบท 
อยู่ในระดับมาก  โดยการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์สถานศึกษา  ใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับเป็นตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ผลการประเมินด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก   
โดยความพร้อมของครูในการได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ผลการประเมิน 
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีการกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้ ICT มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  ผลการประเมินด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก  โดยครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด70   
 ชิดชนก ศุภวโรดม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน 
ICT ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน 
ICT ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติส าคัญคือ  แสดงวิสัยทัศน์
ให้เห็นถึงความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง  ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความเป็นผู้รู้  ผู้ช านาญการ  และสร้างการรับรู้และอธิบายถึงผลดี

                                                 

 69ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ, “รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ในฝัน จังหวัดกาฬสินธุ์” (วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, 2554), ก. 
 70ฐานิตา นพฤทธิ์, “นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 
ในฝัน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 
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และผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้  แจ้งเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลวอย่างชัดเจน  สร้างวิสัยทัศน์ร่วมและก าหนดแผนกลยุทธ์  
สื่อสารวิสัยทัศน์  สร้างแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลง  ท างานเป็นทีม  กระจายอ านาจและแนะน า
แนวทางแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  สร้างเป้าหมายระยะสั้นและให้รางวัล 
ต่อความส าเร็จ  เพิ่มเติมและพัฒนาความเปลี่ยนแปลง  รักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร  และ
การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  2) สภาพการด าเนินกาเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน ICT ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการด าเนินการคือ  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT  การพัฒนาแผนการจัด 
การเรียนรู้  การพัฒนาบุคลากร  และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และพบปัญหาการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT มากท่ีสุด  3) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ที่มุ่งสู่โรงเรียน ICT ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ
คือ  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT   
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาบุคลากร  และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และพบว่า
การด าเนินการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  ท าให้โรงเรียนมีการจัด 
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้71 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ผลการวิจัยพบว่า  1) สถานศึกษาที่ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีปริมาณร้อยละ 36 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1-20% ร้อยละ 22 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่าร้อยละ 80% 
ร้อยละ 13 ในขณะเดียวกันกับสถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียนไม่เกิน 20 คนต่อเครื่องร้อยละ 55 
รองลงมา 21-40 คนต่อเครื่องร้อยละ 25 ที่เหลือมากกว่า 40 คนต่อเครื่อง  2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารทุกรายการอยู่ในระดับปานกลาง สถานศึกษา
มีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย  ส าหรับการด าเนินการตามหลักการบริหารสถานศึกษาที่ดี
ของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ส่วนครูผู้สอนประเมินการบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูป
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาคือขาดซอฟต์แวร์ที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  
เพ่ือการบริหาร  อุปกรณ์เพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน  3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

                                                 

 71ชิดชนก ศุภวโรดม, “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน ICT ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (ปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2550), ก. 
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การสื่อสารของครูอยู่ในระดับน้อยและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนมีระดับน้อยมาก  ส าหรับ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  4) นักเรียน 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในระดับน้อย  นักเรียนประเมินว่า
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านปัญหา/
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านโรงเรียน
มัธยมศึกษามีการด าเนินงานตามหลักการบริหารสถานศึกษามากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาส  5) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 
กลุ่มสถานศึกษาอ่ืน  สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันจ านวนครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มากกว่าขนาดกลางและขนาดเล็ก  ส่วนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคภูมิศาสตร์ต่างกันมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการบริหารต่างกัน  โดยกลุ่มสถานศึกษาในกรุงเทพ/ปริมณฑล  
ภาคกลางและภาคเหนือมีการใช้มากกว่าส่วนสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  
มีการด าเนินการตามหลักการบริหารสถานศึกษามากกว่าภาคอ่ืน  ส าหรับสถานศึกษาและครูในภาคเหนือ 
มีปัญหา/อุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่าภาคอ่ืนนักเรียนในกรุงเทพ/
ปริมณฑลและภาคกลางมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ และ 
การได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมากกว่านักเรียนภาคอ่ืน ในขณะเดียวกัน
สถานศึกษาและครูในเขตตรวจราชการที่ 9 มีปัญหา/อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มากกว่าสถานศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน  และนักเรียนในเขตตรวจราชการ 12 ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารน้อยกว่าเขตตรวจราชการที่อ่ืน  6) ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
ในสถานศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญคือ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนและอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนการสอนอย่างเดียว72 
 ทินกร พูลพุฒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  ผลการศึกษา
สภาพการบริหารจัดการ ICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า  มีความตื่นตัว
และให้ความส าคัญต่อการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ  แต่มีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไปทั้งใน 
ด้านบริบท  ด้านปัจจัยและด้านกระบวนการที่ควรจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นคือ

                                                 

 72ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2550), ก. 
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การให้ความส าคัญต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้าน ICT  การจัดหาจัดให้มี ICT มักถูกก าหนดด้วยเงื่อนไข  
การใช้และการบ ารุงรักษายังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการเครือข่ายและระบบการซ่อมบ ารุง  
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพของคอมพิวเตอร์  ไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และประการส าคัญคือ  กระบวนการติดตามผลการบริหาร
จัดการ ICT ยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้จากการสร้างผ่าน
กระบวนการวิจัยมี 4 องค์ประกอบหลักดังนี้  1) การวางแผนบริหารจัดการ ICT มีองค์ประกอบย่อย
คือ 1.1) วิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT  1.2) ก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม  1.3) ก าหนด
พันธกิจด้าน ICT  1.4) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ ICT  1.5) ก าหนดเป้าหมายในการบริหาร
จัดการ ICT  1.6) ก าหนดมาตรการเงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT  2) การก าหนดโครงสร้างและ
ภารกิจการบริหารจัดการ ICT  มีองค์ประกอบย่อยคือ 2.1) จัดตั้งและก าหนดภารกิจของศูนย์บริหาร 
ICT  2.2) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการ ICT  3) การบริหารสินทรัพย์ ICT  มีองค์ประกอบ
ย่อยคือ  3.1) การวางแผนจัดหาให้มี ICT ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  3.2) การใช้และ 
การบ ารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า  3.3) การก าจัดสินทรัพย์ ICT  4) การติดตามประเมินผล ICT  
มีองค์ประกอบย่อยคือ  4.1) ก าหนดกรอบการติดตามประเมิน  4.2) สร้างเครื่องมือการประเมิน  
4.3) วัดและประเมิน  และ 4.4) สรุปและรายงานผล73 
 ไพบูลย์ เกตุแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียน
เครือข่ายกัลยาณมิตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า  
สภาพความต้องการในการจัดการเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือพบว่าต้องการ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอต่อนักเรียน  มีความทันสมัย  มีระบบการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว  มีงบประมาณ 
ในการบ ารุงรักษา  ด้านโปรแกรมพบว่าต้องการโปรแกรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระ  ด้านบุคลากรพบว่าต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนได้74 

                                                 

 73ทินกร พูลพุฒ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก” (ปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552), 199-200. 

 74ไพบูลย์ เกตุแก้ว, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่าย
กัลยาณมิตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554), 3. 
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 สุธาสินี สว่างศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต้องพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน  ได้แก่   
1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  2) โครงสร้างพ้ืนฐาน  3) การเรียนการสอน  4) กระบวนการเรียนรู้  
5) ทรัพยากรการเรียนรู้  6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมี 18 ข้อ คือ 1) แผนพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะกลาง (3-5 ปี) และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  2) การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน  3) การส่งเสริมจากชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา  4) ระบบก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลทั้งสถานศึกษาและ
ชุมชน  5) ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  6) ซอฟต์แวร์ 
ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  7) การจัดห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลาย  8) ระบบการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  9) หลักสูตร
และแผนจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือ  10) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย  11) ผู้สอน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  12) ผู้สอนเป็นแบบอย่างและสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยค านึงถึงกฎหมาย  คุณธรรมและจริยธรรม  13) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  14) ผู้เรียน
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  สามารถสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  15) เว็บไซต์ 
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  16) ระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  17) องค์กรภาครัฐเอกชนและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถานศึกษา และ  
18) การให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ75 
 ศักดา พันธุ์เพ็ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบประกอบด้วยกลไกของรูปแบบ 5 องค์ประกอบคือ  1) การก าหนดภาระงานตามขอบข่าย 
การบริหารจัดการโรงเรียน  2) การก าหนดขอบข่ายการบริหารจัดการตามวิธีระบบ  3) การก าหนด

                                                 

 75สุธาสินี สว่างศรี, “การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554), 254-255. 
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และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบต่าง ๆ และบทบาทหน้าที่  4) การก าหนดรูปแบบการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมิน  รายงายผล  และการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางาน และ 5) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร  
และการด าเนินงานตามรูปแบบใน 7 ด้านคือ 1) โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2) การพัฒนาบุคลากร  3) แนวทางการจัดการเรียนการสอน  4) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้  
5) การจัดหา/จัดท าทรัพยากรการเรียนรู้  6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน  7) การสร้างความร่วมมือประสานงานเครือข่ายจากชุมชน  องค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน76 
 สุริยา หมาดทิ้ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า   
1) องค์ประกอบของสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  แยกออกเป็น 2 ด้านคือ  สมรรถนะพ้ืนฐานมี 4 องค์ประกอบ  และสมรรถนะเพ่ือการบริหาร
จัดการโรงเรียน  มี 5 องค์ประกอบ  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารโรงเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย จัดให้ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะ 
ด้านการใช้ ICT ขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะด้านการใช้ ICT เพ่ือการบริหาร
จัดการโรงเรียน  สนับสนุนให้โรงเรียนมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีคอมพิวเตอร์
อย่างเพียงพอ  จัดให้มีการวางแผนและการพัฒนาการใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง  และจัดให้มีการใช้ ICT 
เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามภารกิจ77 
 เทอดชัย บัวผาย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน
รายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  
1) สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนมี 5 องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชี้ และครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทีอยู่ในระดับมาก  2) ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรม  การประเมินผล  เทคนิคพ่ีเลี้ยง  
เครือข่ายสังคมออนไลน์  ส่วนกิจกรรมการอบรมตามรูปแบบมี 4 ขั้นตอนคือ  ขั้นสนใจปัญหา  ขั้นศึกษา

                                                 

 76ศักดา พันธุ์เพ็ง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555), ง. 

 77สุริยา หมาดทิ้ง, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557), 5. 
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ข้อมูล  ขั้นการน ามาใช้  ขั้นส าเร็จผล  งานวิจัยนี้ได้น าองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ สมรรถนะด้านการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ซึ่งมีจ านวน 13 ตัวบ่งชี้  พัฒนาหลักสูตรอบรม  จ านวน 5 หน่วย  
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก78 
 อรอุษา ปุณยบุรณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนสาธิต  พบว่า  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต  
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่  โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัด
องค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผุ้บริหารและบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการควบคุม  
ติดตาม  และการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และผลการยืนยันองค์ประกอบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต  พบว่า  องค์ประกอบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิตมีความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นไปได้  และ
เป็นประโยชน์79    
 บรรจบ บุญจันทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะเชิงผู้น าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีและระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจัย
พบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจัย  พบว่า   
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  มีเพียงปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับปานกลาง  
และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม  และอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี   
โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  1) อิทธิพลทางตรง มี 4 ปัจจัยคือ  
ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี  ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี  
และปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี  2) อิทธิพลทางอ้อม มี 2 ปัจจัยคือ  ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี 
ที่ส่งผ่านปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี  และปัจจัย 

                                                 

 78เทอดชัย บัวผาย, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
2557), ก. 

 79อรอุษา ปุณยบุรณะ, “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558), ง. 
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การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีที่ส่งผ่านปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี  และ 3) อิทธิพลรวมมี 4 
ปัจจัยคือปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ปัจจัยการพัฒนาวิชาชะด้านเทคโนโลยี  ปัจจัยการบูรณาการ
เทคโนโลยี  และปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี80     
 ธนกฤต พราหมน์นก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า ภาวะผู้น า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประกอบด้วย  1) มีความรู้ทางเทคโนโลยี  2) มีการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  3) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร  4) มีการสนับสนุน การจัดการ 
และการด าเนินการ  5) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลและการประเมินผล  6) มีจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยี และ 7) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี  และองค์ประกอบที่ได้จากการวิจัย 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์81      
 วิโรจน์ นามบุรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  การด าเนินการบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่  
มีการจัดเก็บข้อมูลโดยการก าหนดแบบรายงานต่าง ๆ จัดเก็บตามลักษณะแผนงานของโรงเรียน   
ใช้เวลายืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ใช้ส านวนภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นเท่านั้น   
มีการชี้แจงเครื่องมือและแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บให้แก่ผู้ให้ข้อมูล  มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนน ามาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ใช้การจัดกลุ่มข้อมูลและน าเสนอในลักษณะ
ที่เข้าใจง่าย  และน าเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนในลักษณะต่าง ๆ   เช่น  เป็นตารางรวมร้อยละ  กราฟ  แผนภูมิ  
เป็นต้น  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากท่ีสุด  มีปัญหาการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสังเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้82   
 

                                                 

 80บรรจบ  บุญจันทร,์ “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะเชิงผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558), ง. 

 81ธนกฤต  พราหมน์นก, “รูปแบบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีชองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง. 

 82วิโรจน์ นามบุรี, “การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 154 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
 ดาวน์และคณะ (Downes et al.) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการศึกษาของประเทศในกลุ่ม  Seameo (South East Asian Ministers of Education Organization) 
คือ  ประเทศไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และเวียดนาม  ผลการวิจัยพบว่า  ในด้านการพัฒนาครู  
ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดสมรรถภาพด้านความรู้และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และขาดผู้ช่วยเหลือแนะน าในด้านเทคนิคการใช้ในโรงเรียน  และในด้านการบริหาร
จัดการพบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารและด้านการเงิน  แต่มีโรงเรียน
ร้อยละ 32  ระบุว่าไม่เคยน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนั้นยังพบว่า  
โรงเรียนร้อยละ 50 มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ระยะเวลาในการเตรียมบทเรียนที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  ซึ่งในจุดนี้เองจึงจ าเป็น 
ต้องมีการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพด้านความรู้  ความสามารถ  และเจตคติที่ดีต่อการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ83 
 ดิแฮม (Dinham) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้น าที่มีผลต่อผลผลิตทางการศึกษา  
โดยผลที่ได้จากการศึกษาผลผลิตทางการศึกษาซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการเลือกใช้ตัวแปรของข้อมูล 
ในข้อสอบมาตรฐานการเปิดสอบทั่วไป  เกณฑ์การวัดที่หลากหลายการน าเสนอจากหัวหน้างานต่าง ๆ  
โดยแหล่งข้อมูลคือรายวิชาที่กลุ่มสาระได้รับมอบหมายในการสอนและทีมงานในคณะผู้รับผิดชอบ   
ซึ่งพบว่าความเป็นผู้น าเป็นปัจจัยในการสร้างความส าเร็จทางผลผลิตทางการศึกษานั้นเกิดจากผู้อ านวยการ 
ที่ได้รับการฝึกฝนภาวะผู้น ามาจากบทบาทของครูใหญ่  รองครูใหญ่  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา  และ
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่ม  และเกิดจากการฝึกฝน  การประเมินผลความเป็นมืออาชีพ84 
 บรู๊ซและคณะ (Bruce and others) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Success factors for collaborative 
product development” a study of suppliers of information and communication technology 
พบว่า เมื่องค์กรมีการเริ่มด าเนินการในกิจการของการท างานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น  
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาเพ่ือช่วยกันในการท างานร่วมกัน  ในการพัฒนา

                                                 

 83T.Downes et al. “Preservice Teacher Training and Teacher Professional 
Development in the Use of ICTs in the of Mathematics and Science in Participating 
SEAMEO Countries (A SEAMEO-Australia Project).” (University of Western Sydney, 2003),  
54-72. 

 84Stephen Dinham, “Principal leadership for outstanding educational outcomes,” 
Journal of Educatinal Administration 43, 4 (April 2005): 338-356. 
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ผลิตภัณฑ์  โดยประโยชน์ของการท างานร่วมกันในขั้นตอนการรับเอกสารได้เป็นอย่างดี และ 
มีการเชื่อมโยงกับความซับซ้อนและคุณค่าของผลิตภัณฑ์  และความจ าเป็นในปัจจัยการผลิตในวงกว้าง
และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน  ท าให้ใช้ระยะเวลาน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น้อยลง  ความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็น้อยลงเช่นกัน  ในเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ผลตอบแทน
ที่ได้จากการท างานร่วมกันอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและความร่วมมือที่สามารถ  
ยืดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพิสูจน์ยากที่จะควบคุม   
ในงานนี้ได้กล่าวถึง  การบริหารจัดการที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อผลที่มีประสิทธิภาพของ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันและได้น าเสนอถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความน่าจะเป็นของการบริหาร
จัดการที่ประสบความส าเร็จ85 
 แคสซิดี้ (Cassidy) ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการพัฒนาระบบการศึกษา  
วิเคราะห์ระบบการบริหารข้อมูลทางการศึกษา  โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลให้ข้อมูล
เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เป็นผลประโยชน์และถึงมือผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องทุกระดับการศึกษา พบว่า การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลนั้นต้องก าหนดเกณฑ์เพ่ือการประเมินและออกแบบ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาได้86 
 ฮีคส์ (Heeks)  ท าการวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ  พบว่า  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็นพ้ืนฐานขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและสนับสนุน
การท างานของผู้บริหาร  ซึ่งบางครั้งจะละเลยการน าไปใช้ประโยชน์  งานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดระบบ
สารสนเทศในส่วนของการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง  ประการแรกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ใช้ในการติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน  สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  
กับสาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการประมวลผล ผลผลิต และผลกระทบ  ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศท่ีมีรูปแบบต้องใช้ในการตัดสินใจและได้คุณประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ 
ที่สามารถท าได้  ประการสุดท้ายคือการใช้สารสนเทศในการติดต่อเป็นการภายในกับหน่วยงาน

                                                 

 85Margaret Bruce and other, “Success factors for collaborative product 
development: a study of suppliers of information and communication technology,”  
R and D Management 25, 1 (1995): 33-44. 

 86Thomas James Cassidy, Jr. “Data for Decisions in Developing Education 
System : Analysis of a Computer–Based Education Management Information Systems 
in the Area Republic of Egypt,” Dissertation Abstract International 51, 9 (March 2000): 
2936-A. 
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บริหารภาครัฐและหน่วยงานบริการสาธารณะ ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในอเมริกา สหราชอาณาจักร  
แอฟริกา และเอเชีย87 
 ทอนเดียร์ (Tondeur) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน : 
ความท้าทายศักยภาพนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  นโยบายของโรงเรียน  
มีส่วนส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน  การวางแผนการให้การสนับสนุน
และการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในห้องเรียน  ข้อเสนอแนะ
การวิจัยพบว่าในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนควรมีการพัฒนา
หรือปรับแผนนโยบายอย่างต่อเนื่องจะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ88 
 คู (Ku) ได้ศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จของหัวหน้างาน 
ที่รับผิดชอบด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  พบว่า  จากการน าไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดระบบ  
ประสบผลส าเร็จในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบงานของหน่วยงาน  
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การบริการด้านเครือข่าย   ท าให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลและสถิติ 
จากระบบได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้องมีประสิทธิภาพ89 
 เจอร์แกน (Geogann) ได้ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของนักการศึกษาที่มีต่อการเป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 20  จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ  การส ารวจความเข้าใจของครูผู้สอน
เรื่องความสามารถในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีหลักเพ่ือเตรียมลดช่องว่างในวิชาการ  รูปแบบการวิจัย
เป็นแบบเชิงปริมาณ  รวบรวมทั้งการวิเคราะห์แบบบรรยายและแบบสถิติอนุมาน  กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  และครูผู้สอน  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้อ านวยการเชื่อว่า
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นความสามารถที่จ าเป็นของผู้น า  แต่ผู้อ านวยการและครูผู้สอน  
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นเมื่อมีการวางแผนด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน

                                                 

 87Richard Heeks, “Public Sector Management Information System,” Dissertation 
Abstract International 55, 10 (April 2010): 3073-A. 

 88Jo Tondeur. “ICT intergration in the classroom: Challenging the potential of  
a school policy” (Ghent University Belgium, 2006), 429-512. 

 89Catheina Yi-Fang Ku, “A Critical Success Factors Study of Management 
Information Systems Downsizing: From Management Information Systems Managers 
Perspectives,” Dissertation Abstract International 55, 10 (April 2007): 3022-A 
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และพัฒนาครูผู้สอน  รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความแตกต่าง
เหล่านี้  รวมทั้งความเข้าใจระหว่างผู้อ านวยการและครูผู้สอนอีกด้วย90 
 เพดและคณะ (Pade and others) ได้ศึกษาเรื่อง  การวิเคราะห์การสื่อสารข้อมูลในชนบท
และเทคโนโลยี (ICT)  การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนจ ากัด  ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความยั่งยืน 
ของโครงการ ICT ในชนบท  การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจสู่ความมีประสิทธิผลของโครงการ ICT 
ในชนบท  ประเภทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเผยปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ (CSFs)  ที่จะต้อง 
มีการพิจารณาในการด าเนินงานและการจัดการของโครงการ ICT ในชนบท  วินัยการบริหารจัดการ
โครงการตระหนักถึงความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมของโครงการ  ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าโครงการ
ที่จะด าเนินการในขั้นตอนการประกอบวงจรชีวิตของโครงการ  การบริหารจัดการโครงการส าห รับ
โครงการ ICT ในชนบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ  การตรวจสอบที่มีเจตนาในการปรับตัวโครงการ  
วัฎจักรชีวิตแบบดั้งเดิมที่เสนอวงจรชีวิตของโครงการ ICT ในเขตชนบทที่มีความไวต่อปัจจัยความส าเร็จ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพ่ือที่จะตรวจสอบเพ่ิมเติมขั้นตอนและวิธีปฎิบัติที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิต
ของโครงการ ICT ชนบท91 
  เกล (Gail) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้บริหารระดับสูงในเวอร์จิเนีย 
ตะวันตก ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถบ่งบอกว่าผู้บริหารมักจะใช้โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
ประเภทส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสาร  นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรมประเภทฐานข้อมูล
และตารางงานเพ่ือการจัดการด้านตัวเลขและมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตเอกสาร  สื่อ  สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ92 
 
 
 

                                                 

 90Scott, Geogann. “Educator perceptions of principal technology leadership 
competencies” (The University Of Oklahoma, 2005), 562-584. 

 91Khene C Pade, Mallinson, B., & Sewry, D. “Sustainable rual ICT project 
management practice for developing countries: investigating the Dwesa and RUMEP 
projects,” Information Technology for development 17, 3 (2011): 187-212. 

 92Cain Kevin Gail, Computer usage by building-level administrators in 
West Virginia public school, accessed December 3, 2016, available from http://www.lib. 
umi.com/dissertations/fullcit/3012821 
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สรุป 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร
ต่าง ๆ  มีความส าคัญต่อผู้บริหาร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจสถานการณ์และการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องตรงกับความจริงมากที่สุด  
สามารถมองเห็นปัญหาที่ก าลังเกิดได้อย่างถ่องแท้  และที่ส าคัญคือสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาและ
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้น  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการท างานของผู้บริหาร  ผู้บริหารจะต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการท างานในสิ่งแวดล้อม
ที่ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ท าให้ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม   
เพ่ือเป็นการมุ่งพัฒนาความสามารถในการน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง 
หรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว  โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กร   
เพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว   ทันต่อการใช้ประโยชน์   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  และ  2)  แนวทางการส่งเสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
แบบผสม (Mixed Method)1 โดยผสมผสานทั้งขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีผู้ให้ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคลากร
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  บุคลากรระดับปฏิบัติการ
แบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  การด าเนินการวิจัยได้ออกแบบการด าเนินการวิจัย
เป็นสองส่วน  คือ  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงได้วางแผนล าดับขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย  
โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาปัญหาของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
ความส าคัญและความเป็นไปได้ของการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                                                 
1John W. Creswell, Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Method Approaches, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003), 21. 
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ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากต ารา  เอกสารวิชาการ  นโยบายของรัฐ  งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจากสื่อทั่วไปและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดท าโครงร่างการวิจัย น าเสนออาจารย์  
ที่ปรึกษา และสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย  โดยขั้นสุดท้ายนี้เป็นการปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย  และขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือด าเนินการท าวิจัยต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนการศึกษา  วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  น าไปทดลองใช้  ปรับปรุง
คุณภาพเครื่องมือ  แล้วน าเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จากนั้นน าข้อมูล 
ที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล  ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

1.1   ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จากนั้นสรุปข้อมูลตัวแปร 
ที่ได้จากการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) 

1.2   น าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ที่สร้างขึ้น 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  แก้ไขตามค าแนะน า  แล้วน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 3) นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  แล้วสรุปข้อมูลตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง  (Purposive method) คือ   
ฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และนักวิชาการ   
รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน 

1.3 รวบรวมข้อมูลตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย 
นโยบายของรัฐ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาท าการสังเคราะห์ (Content synthesis) 
เป็นตัวแปรเพ่ือน าไปสร้างเป็นข้อค าถามในเครื่องมือการวิจัยต่อไป  
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ขั้นที่ 2  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 น าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จากขั้นที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  และน าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน า   

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาข้อกระทงค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา
ตามข้อเสนอแนะ 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้านความเชื่อมั่นโดยน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย  แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง 
ทุกประการจ านวน 4 เขต  ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละเขตประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  
ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ
แบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และ
ครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 32 คน  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2 
 ขั้นที่ 3  การวิเคราะห์หาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 36 เขต โดยมีผู้ให้ข้อมูลเขตละ 8 คน ประกอบด้วย บุคลากร
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 2 คน  ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน  
และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  
จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน   

                                                 
2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4thed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1984), 164. 
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 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยการวิเคราะห์ตัวประกอบประเภท
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพ่ือทราบทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขั้นที่ 4  การวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหาร
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 7 คน  โดยใช้แบบสอบถาม  
เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 จากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้น  สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน วิธีด ำเนินกำร ผลลัพธ์ 

ขั้นที่ 1 
การวิเคราะห์ตัวแปร 

 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง (Documentary analysis) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง 

แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 
 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 9 คน 
 

ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ขั้นที่ 2 
การพัฒนาเครื่องมือ 

 

สร้างแบบสอบถาม 
(questionnaire) 

ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
1.Content Validity โดยใช้วิธี IOC 
2. Reliability โดยน าแบบสอบถาม 
 ไปทดลองใช้ 

น าแบบสอบถามไปใช้กับ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 เขตพ้ืนที่ 

รวมผู้ให้ข้อมูล 288 คน 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) 

ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

แนวทางการส่งเสริมทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นที่ 4 
การวิเคราะห์แนวทาง 

การส่งเสริมทักษะ 

ขั้นที่ 3 
การวิเคราะห์ทักษะ 

สอบถามความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ   

จ านวน 7 คน  โดยใช้แบบสอบถาม 



98 
 

ขั้นตอนที่ 3  กำรรำยงำนผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย  อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ  หลังจากนั้นจัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  น าเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  จัดพิมพ์รายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยนี้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  โดยประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย  ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีแผนแบบการวิจัย
เป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว  มีการวัดครั้งเดียวในลักษณะศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง 
(The-One-Shot, Non-Experimental Case Study Design) เขียนเป็นแผนภูมิ (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
  เมื่อ  R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
    X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
    O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ภาพที่ 5  แผนแบบการวิจัย   
 
 
 

                                O 

   

      R                            X                              
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  
 
กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และ
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan)3 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 36 เขต  โดยการสุ่มอย่างง่าย  ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
เขตละ 8 คน  ประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน  ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน  และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของโรงเรียน จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
 

ประชากร 
(เขตพ้ืนที่) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(เขตพ้ืนที่) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
รวม 
(คน) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียน 

ฝ่ายบริหาร ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายบริหาร คร ู
42 36 2 2 2 2 288 

 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้   ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา   
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  คือ  ตัวแปรเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามคือ  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   

                                                 

 3Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 
Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 
(November 1970): 608. 
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 2. ตัวแปรที่ศึกษา  คือ  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสน เทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ  
และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก  1 )  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
2)  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และ 3)  นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบเจาะจง (Purposive method) 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น ได้จากการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัย นโยบายของรัฐ  และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห์ตัวแปรและพัฒนา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  น ามาสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยมีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ลักษณะของแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)4  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับมากที่สุด   
มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 ระดับ  4  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในระดับมาก   
มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

                                                 
4Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill, 1961), 74. 
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 ระดับ  3  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  
มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ  2  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับน้อย   
มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน  

 ระดับ  1  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับน้อยที่สุด   
มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

3. แบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ได้จากการน าตัวแปรที่ศึกษาได้ในแต่ละองค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 7 คน  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละตัวแปรขององค์ประกอบต่อไป 
 
กำรสร้ำงและกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 มีวิธีด าเนินการวิจัย  
ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา   
 2. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ และ
การสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  และน าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาข้อกระทงค าถามที่มีค่า IOC 
มากกว่า 0.5 ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาตามข้อเสนอแนะ  จากนั้นน าผลที่ได้เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้านความเชื่อมั่น โดยน าไปทดลองใช้ 



102 
 

(Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย  แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง
ทุกประการจ านวน 4 เขต  ผู้ให้ข้อมูลแต่ละเขตประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็น
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และครูผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 32 คน  
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)5 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .963 
 3.  ผู้วิจัยน าตัวแปรที่ศึกษาได้ในแต่ละองค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  น าไปสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จากนั้นน าไปวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือออกหนังสือ
ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือขอสัมภาษณ์ 
 2. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือออกหนังสือ
ถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือออกหนังสือ
ขอความร่วมมือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย 

                                                 
5Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4thed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1984), 164. 
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 4. ผู้วิจัยท าหนังสือค าร้องถึงบัณฑิตวิทยาลัย  ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส่งไปยังผู้ให้ข้อมูลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 6. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงผู้ให้ข้อมูลทางไปรษณีย์  และขอความอนุเคราะห์ให้รวบรวม
แบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลส่งกลับคืนทางไปรษณีย์   
 7. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือออกหนังสือ
ถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทาง 
การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล  
ทุกขั้นตอนและน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ
และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequencies)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)  ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  เพ่ือทราบลักษณะการแจกแจงข้อมูล  และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best)6 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 

                                                 
6John W. Best and James V. Kahn, Research in Education, 10thed. 

(Massachusetts: Pearson Education Inc., 2006), 310-311. 
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 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ
มากที่สุด   

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ
มาก 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ
น้อย 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  เพ่ือทราบ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 5. การวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 
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สรุป 
การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  และ  2)  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ประชากร  คือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 36 เขต  โดยการสุ่มอย่างง่าย  และก าหนดผู้ให้ข้อมูลเขตละ 8 คน  
ประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 2 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียน จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน  คือ  ตอนที่ 1  
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ 
(Check list)  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบาย
ของรัฐ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)  จ านวน 120 ข้อ  และเมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  (Frequencies)  ค่าร้อยละ (Percentage)   
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) เพ่ือทราบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  จากนั้นน าองค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  น าไปสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  และ  2)  แนวทางการส่งเสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างคือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  และก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตาราง
ประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)1 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 36 เขต  โดยการสุ่มอย่างง่าย  และก าหนดผู้ให้ข้อมูลเขตละ 8 คน  ประกอบด้วย  บุคลากร
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  
และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  
จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 35 เขต  
รวมทั้งสิ้น 280 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 97.22  จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

1.1  ผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.2 ผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.3  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

                                                 

 1Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 
Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 
(November 1970): 608. 
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1.4  สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ และ 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.5 ผลการวิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของวิจัย  โดยเรียงล าดับการน าเสนอทั้ง 2 ตอน  ดังนี้ 
  

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

1.1  ผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้วิจัยน าเสนอรหัสแทนชื่อนักวิชาการในตารางที่ 2  และน าเสนอตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2  รหัสแทนชื่อนักวิชาการ  
 

ที ่ นักวิชาการ รหัส 

1 Alberta Education A 

2 C.V. Good B 
3 Edgar Dale C 

4 Heinich, Robert and Others D 

5 Daniel Katz and Robert L. Kahn E 
6 Souter D. F 

7 O’Brien J. A. G 
8 John G. Burch and Gary Grudnistski H 

9 Laudon, K.C., Laudon, J.P. I 

10 Fred R. McFadden J 
11 H.C. Lucas Jr. K 

12 Micheal S. Scott Morton L 

13 Efraim Turban, Ephra McLearn and Jame Wetherbe M 
14 Dale M. Holt and Diane J. Thompson N 

15 Paul Schreyer O 
16 Frenzel, Carroll, W. P 

17 Bernard H. Boar Q 

18 Martin O’Connor R 
19 Susan Moore S 

20 Southeast Asian Ministers of Education Organization T 

21 พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ U 
22 พนิดา  พานิชกุล V 

23 โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์ W 
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ตารางที่ 3   สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ที ่ รายการ 
แนวคิดทฤษฎี 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

1 มีความรู้ความสามารถด้าน ICT                        

2 สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้                        

3 
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 

                       

4 มีการใช้ ICT ให้การบริการในหน่วยงาน                        

5 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ                        

6 
ใช้งานระบบ Management Information 
System (MIS) 

                       

7 
ใช้งานระบบ Executive Information 
System (EIS) 

                       

8 
ใช้งานระบบ Decision Support 
System (DSS) 

                       

9 ใช้งานสมาร์ทโฟนเพ่ือติดต่อสื่อสาร                        

10 มีการบริหารงานทางไกลผ่านเทคโนโลยี                        

11 มีการประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยี                        

12 มีระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                        

13 
ใช้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์ 
ภายในหน่วยงาน 

                       

14 
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
ช่วยในการฝึกอบรม 

                       

15 น า ICT เข้ามาใช้ภายในหน่วยงาน                        

16 เลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน                        

17 ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า                        

18 ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี                        

19 ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนรู้                        

20 ให้ความส าคัญกับ ICT                        
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ตารางที่ 3   สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
แนวคิดทฤษฎี 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

21 ใช้เว็บไซต์ในการฝึกอบรม                        

22 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT                        

23 
คัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

24 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT                        

25 มีการวิจัยและพัฒนางานด้าน ICT                        

26 สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ในหน่วยงาน                        

27 
จัดสรรงบประมาณด้าน ICT  
ได้อย่างเหมาะสม 

                       

28 ใช้ ICT ในการบริหารจัดการหน่วยงาน                        

29 ออกแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT                        

30 
ติดตามความก้าวหน้าของ ICT  
อย่างสม่ าเสมอ 

                       

31 
ออกแบบจัดการเรียนเรียนให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

                       

32 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการชีวิตประจ าวัน                        

33 ใช้ E-Mail ในการติดต่อสื่อสาร                        

34 แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีได้                        

35 
ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูล
ข่าวสาร 

                       

36 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ICT                        

37 มีการบ ารุงรักษาด้าน ICT                        

38 สนับสนุนการวิจัยด้าน ICT                        

39 
ดูแลรักษา ICT ให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3   สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
แนวคิดทฤษฎี 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

40 
จัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อ 
การใช้งาน ICT 

                       

41 
มีการประเมินผลการใช้งาน ICT  
ในหน่วยงาน 

                       

42 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT                         

43 จัดอบรมด้าน ICT อย่างสม่ าเสมอ                        

44 ก าหนดกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับ ICT                        

45 
ใช้ ICT ในการบริหารทุกกิจกรรม 
ของหน่วยงาน 

                       

46 มีงบประมาณเพียงพอ                        

47 เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ                        

48 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนา
หน่วยงาน 

                       

49 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดี                        

50 
มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

51 มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ                        

52 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ใช้งาน                        

53 มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล                        

54 
ป้องกันการถูกท าลายของข้อมูล 
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

                       

55 สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต                        

56 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ผ่าน ICT 
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ตารางที่ 3   สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
แนวคิดทฤษฎี 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

57 
ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการบริหาร
หน่วยงาน 

                       

58 สร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี                        

59 มีทักษะในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร                        

60 
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ 
ในลักษณะออนไลน์ 

                       

61 บูรณาการ ICT เข้ากับทุกการเรียนรู้                        

62 เน้นการเรียนแบบออนไลน์                        

63 
จัดระบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

                       

64 
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล 
ด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

                       

65 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง                        

66 ใช้ ICT ได้อย่างเหมาะสม                        

67 
ใช้ ICT โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
ทางเทคโนโลยี 

                       

68 ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ได ้                        

69 ใช้งานด้านกราฟิกได้                        

70 
ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       

71 ใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้                        

72 ส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้                        

73 
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

                       

74 มีข้ันตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                        
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ตารางที่ 3   สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
แนวคิดทฤษฎี 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

75 
ใช้ประโยชน์จากระบบ ICT  
เพ่ือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

                       

76 
มีการก าหนดรูปแบบของระบบ ICT  
ที่เหมาะสมกับงาน 

                       

77 สร้างความพร้อมด้าน ICT                        

78 
สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับ 
การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 

                       

79 มีการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ                        

80 มีการควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล                        

81 
มีการก าหนดกรอบของระบบ ICT  
ที่ชัดเจน 

                       

82 วางแผนปฏิบัติงานด้วย ICT                        

83 ประสานงานการท างานด้วยระบบ ICT                        

84 ควบคุมการท างานด้วย ICT                        

85 รายงานผลการปฏิบัติงานด้วย ICT                        
 

 จากตารางที่ 3  พบว่า  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  23  แนวคิด  มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
กับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  85  ตัวแปร   
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1.2 ผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้วิจัยน าเสนอรหัสแทนชื่อผู้วิจัยและนโยบายของรัฐในตารางที่ 4  และน าเสนอตัวแปร 
ที่เก่ียวข้องดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 4  รหัสแทนชื่อผู้วิจัยและนโยบายของรัฐ 
 

ที ่ ผู้วิจัยและนโยบายของรัฐ รหัส 
1 อรอุษา  ปุณยบุรณะ  A 

2 ชิดชนก  ศุภวโรดม  B 

3 บรรจง  เขื่อนแก้ว  C 
4 ทินกร  พูลพุฒ  D 

5 เพ็ญวรา  ชูประวัติ  E 
6 ฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  F 

7 สุธาสินี  สว่างศรี  G 

8 ไพบูลย์  เกตุแก้ว  H 
9 ถาวร  พอสม  I 

10 สมศักดิ์  จีวัฒนา  J 

11 ศักดา  พันธุ์เพ็ง  K 
12 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ L 

13 ฐานิตา  นพฤทธิ์  M 

14 เทอดชัย  บัวผาย  N 
15 สุริยา  หมาดทิ้ง  O 

16 Margaret Bruce and others  P 
17 Thomas James Cassidy  Q 

18 Jo Tondeur  R 

19 Catheina Yi-Fang Ku  S 
20 Richard Heeks  T 

21 Khene C. Pade  U 

22 Abdul Razaque V 
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ตารางที่ 4  รหัสแทนชื่อผู้วิจัยและนโยบายของรัฐ (ต่อ) 
 

ที ่ ผู้วิจัยและนโยบายของรัฐ รหัส 

23 Cain Kevin Gail  W 

24 Ronny Scherer  X 
25 Thanyatorn Amornkitpinyo  Y 

26 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Z 

27 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) A1 
28 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) A2 

29 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)  
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 

A3 

30 
กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย 

A4 

31 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

A5 

 
ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี                                

2 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับ
การจัดการศึกษา 

                               

3 มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการศึกษา                                

4 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน ICT                              
  

5 ประมวลผลข้อมูลด้วย ICT                              
  

6 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ICT                              
  

7 จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ                                

8 มีเทคโนโลยีเพียงพอต่อความต้องการ                                
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

9 มีความพร้อมในการใช้ ICT                                

10 มีห้องปฏิบัติการ ICT ในหน่วยงาน                                

11 
ใช้ ICT ในการให้บริการภายใน
หน่วยงาน 

                               

12 มีการวางแผนติดตามการใช้งาน ICT                                

13 มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT                                

14 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน
ด้วย ICT 

                         
     

 

15 
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
ด้วยระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 

                         
 
     

16 
มีการประเมินผลการใช้ ICT 
ในหน่วยงาน 

                         
  
    

17 มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล                             
   

18 ใช้งานสมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร                              
  

19 ใช้งานระบบสารสนเทศส านักงาน                           
     

20 
ใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert System) 

                         
 
     

21 
ใช้งานระบบ Executive Information 
System (EIS) 

                         
 
     

22 
ใช้งานระบบ Decision Support 
System (DSS) 

                         
 
     

23 
ใช้งานระบบ Management 
Information System (MIS) 

                         
 
     

24 ใช้ ICT ในการประเมินผลการท างาน                           
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

25 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานการเงิน 

                               

26 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารทั่วไป 

                               

27 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

                               

28 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานชุมชน 

                               

29 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานวิชาการ 

                               

30 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานกิจการนักเรียน 

                               

31 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานบุคลากร 

                               

32 
น า ICT มาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารงานธุรการ 

                               

33 
สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
สภาพแวดล้อม 

                               

34 ส่งเสริมให้ใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน                                

35 สนับสนุนการฝึกอบรมด้าน ICT                                

36 
ใช้ Social Network  
ในการติดต่อสื่อสาร 

                         
 
     

37 
ใช้ E-Mail ในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างหน่วยงาน 
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

38 
มีงบประมาณสนับสนุนระบบ ICT 
อย่างเพียงพอ 

                            
  

 

39 หน่วยงานมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง                                

40 ใช้เทคโนโลยีโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์                              
  

41 สามารถพิมพ์เอกสารได้                            
    

42 จัดรูปแบบเอกสารตามก าหนดได้                            
    

43 ใช้โปรแกรมด้านกราฟิก                            
    

44 
ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

                         
  
    

45 เรียกใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ                            
    

46 ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย                            
    

47 ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย                            
    

48 
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

                               

49 สืบค้นข้อมูล                                

50 ก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้                                

51 ป้องกันข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้                                

52 แก้ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้                                

53 รู้และเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์                                

54 ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้                                 

55 มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ                                

56 
ใช้ ICT ตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

57 
มีการประเมินการบริหารจัดการ 
ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ 

                               

58 
แสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของ ICT 

                               

59 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT                                  

60 มีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                  

61 
ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัด 
การเรียนรู้   

                            
  

 

62 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                                

63 
ใช้ ICT กับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน   

                            
  

 

64 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการ                                

65 บ ารุงรักษาข้อมูลได้                                

66 เลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน                                

67 เลือกและพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือ                                

68 ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้                                

69 บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้                                

70 
มีเจตคติท่ีดีต่อการน า ICT  
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

                         
  
    

71 
ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตเอกสาร  
สื่อ สิ่งพิมพ์ 

                         
     

 

72 
จัดท าแผนกลยุทธ์ ICT ให้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

                           
   

 

73 
จัดโครงสร้างหน่วยงานให้ตอบสนอง 
กลยุทธ์ ICT  
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

74 
จัดตั้งและก าหนดภารกิจของศูนย์ ICT 
ให้ชัดเจน 

                               

75 
สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง
เทคโนโลยี 

                               

76 
รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT 

                           
   

 

77 
ผู้บริหารเป็นผู้น าในการใช้ ICT  
ในการปฏิบัติงาน 

                           
   

 

78 
พัฒนาความสามารถในการใช้ ICT  
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

                           
   

 

79 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้าน ICT                                

80 
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

                           
   

 

81 
มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วย ICT  
ที่หลากหลาย 

                           
   

 

82 
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการใช้ ICT 
โดยค านึงถึงกฎหมาย คุณธรรม และ
จริยธรรม 

                               

83 
องค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนสถานศึกษาด้าน ICT 

                             
 

 

84 
ให้บริการความรู้กับชุมชนโดยใช้ ICT 
เป็นเครื่องมือ 

                             
 

 

85 มีระบบสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว                                
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

86 
มีการเลือกใช้และปรับใช้ ICT  
โดยยึดหลักความพอเพียงที่เหมาะสม
กับสถานศึกษา 

                             

 

 

87 
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด้าน ICT  
ที่ชัดเจน 

                             
 

 

88 มีการส ารวจความต้องการด้านเทคโนโลย ี                               

89 ปริมาณข้อมูลมีเพียงพอต่อความต้องการ                                

90 
มีการแยกประเภทของข้อมูล 
ไว้อย่างชัดเจน 

                               

91 
มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

                               

92 
หน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้
บริการข้อมูลจากสถานศึกษาได้ 

                               

93 
สามารถรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภายนอกผ่านระบบเครือข่าย 

                               

94 
มีกลยุทธ์เพื่อจัดการกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

                               

95 จัดท าแนวทางในการพัฒนาระบบ ICT                                

96 
ผู้บริหารสนับสนุนการใช้ ICT  
อย่างจริงจัง 

                           
   

 

97 มีการประเมินความคุ้มค่าในการใช้ ICT                                

98 
มีการบูรณาการสารสนเทศเข้ากับ 
งานเดิมที่มีอยู่ 
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ตารางที่ 5   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
เอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

99 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                

100 
มีการน า ICT ไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 

                         
     

 

101 มีการท างานเป็นทีม                                

102 มีการใช้ ICT อย่างคุ้มค่า                                

103 
พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ 
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และเป็นปัจจุบัน 

                               

104 
ใช้ ICT ในการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ 

                           
   

 

105 
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าผิด
ทาง ICT อย่างชัดเจน 

                         
    

  

106 
จัดสร้างวัฒนธรรมของสถานศึกษา 
ด้าน ICT 

                           
   

 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 31 เอกสาร 
งานวิจัย และนโยบายของรัฐ  มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 106  ตัวแปร   
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1.3  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 9 คน  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่เก่ียวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบ Management  
Information System (MIS) 

         

2 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบ Executive 
Information System (EIS) 

         

3 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบ Decision 
Support Syste (DSS) 

         

4 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ส านักงาน 

         

5 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert System) 

         

6 
ผู้บริหารสามารถใช้งานสมาร์ทโฟน 
เพ่ือติดต่อสื่อสาร 

         

7 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานวิชาการ 

         

8 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

         

9 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานบุคลากร 

         

10 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานธุรการ 
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ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานการเงิน 

         

12 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารทั่วไป 

         

13 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

         

14 
ผู้บริหารสามารถน า ICT มาใช้ 
ในการบริหารงานชุมชน 

         

15 
ผู้บริหารสามารถเก็บข้อมูลไว้ใน 
ระบบสารสนเทศ 

         

16 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT ในการประเมินผล
การท างาน 

         

17 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาท่ีใช้กับ ICT  
ได้อย่างเหมาะสม 

         

18 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 

         

19 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT วิเคราะห์หาสาเหตุ
และแก้ไขปัญหาในการท างาน 

         

20 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ข้อมูลลงใน Weblog, 
Website 

         

21 ผู้บริหารสามารถซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ได้          
22 ผู้บริหารสามารถใช้งาน Tablet          
23 ผู้บริหารสามารถใช้งาน Smart Board          

24 
ผู้บริหารสามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็น
ส าหรับสถานศึกษา 

         

26 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT สร้างความสัมพันธ์
ในสถานศึกษา 

         

27 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT ในการประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารของสถานศึกษา 

         

28 
ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

         

29 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT เป็นฐาน 
ในการเรียนรู้ 

         

30 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากร 
ที่มีความสามารถด้าน ICT 

         

31 
ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานด้าน ICT ได้อย่างเหมาะสม 

         

32 
ผู้บริหารสามารถแนะน า 
การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT 

         

33 
ผู้บริหารสามารถคัดเลือกเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

         

34 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรมาส่งเสริม
การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 

         

35 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT เข้ามาให้บริการ 
ในสถานศึกษา 

         

36 
ผู้บริหารสามารถปรับหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้มีการบูรณาการ ICT  
กับการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 
ผู้บริหารสามารถปรับหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้มีการบูรณาการ ICT  
กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

         

38 
ผู้บริหารสามารถวางแผนจัดหาเทคโนโลยี
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร 

         

39 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้ ICT  
ช่วยเพิ่มผลผลิตกับครูผู้สอน 

         

40 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

         

41 
ผู้บริหารสามารถใช้ ICT ในการค้นคว้า 
หาความรู้ 

         

42 
ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของ ICT 
อย่างสม่ าเสมอ 

         

43 
ผู้บริหารสามารถจัดระบบสารสนเทศ 
ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         

44 
ผู้บริหารพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

         

45 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ ICT  
ในการเรียนรู้ในทุกวิชา 

         

46 
ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

         

47 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

         

48 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือความบันเทิง 
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ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการท าปฏิทินนัดหมาย 

         

50 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือเตือนความจ า 

         

51 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการค านวณ          
52 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึก          
53 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพ          

54 
ผู้บริหารสามารถอ่าน เขียน แก้ไข 
ไฟล์เอกสารในสมาร์ทโฟน 

         

55 
ผู้บริหารสามารถใช้ Facebook  
ในการติดต่อสื่อสาร 

         

56 ผู้บริหารสามารถใช้ Line ในการติดต่อสื่อสาร          
57 ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซต์หรือบล็อก          
58 ผู้บริหารสามารถใช ้E-Mail ในการติดต่อสื่อสาร          

59 
ผู้บริหารรู้พระราชบัญญัติและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับ ICT 

         

60 
ผู้บริหารสามารถงาน ICT ได้อย่างถูกต้อง  
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

         

61 
ผู้บริหารสามารถน าเสนอผลงานในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

         

62 ผู้บริหารสามารถสร้างชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์          
63 ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลค า          
64 ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมตารางการท างาน          

65 
ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูล 
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ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 
ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ 

         

67 
ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ด้านกราฟิก 

         

68 ผู้บริหารสามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์          

69 
ผู้บริหารสามารถเขียนโปรแกรม 
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

         

70 ผู้บริหารสามารถส ารองข้อมูล          

71 ผู้บริหารสามารถกู้คืนข้อมูล          
72 ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูล          

73 
ผู้บริหารสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่าน 
ระบบเครือข่าย 

         

74 
ผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทาง ICT 

         

75 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพ
ของข้อมูลได้ 

         

76 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

         

77 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 

         

78 ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล          

79 
ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ 

         

80 
ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของ
เทคโนโลยีได้ 

         

 



129 
 

ตารางที่ 6   สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 
ผู้บริหารสามารถป้องกันข้อมูลจาก 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

         

82 ผู้บริหารสามารถก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้          
83 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาข้อมูลได้          

 

จากตารางที่ 6  พบว่า  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 9 คน  มีตัวแปร 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 83  
ตัวแปร   
 
 1.4  สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ และ 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  พบว่า  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า 
ตัวแปรทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกัน และปรับรายละเอียดของตัวแปรที่คล้ายกันให้เป็นตัวแปรเดียวกัน 
ที่ยังคงสาระส าคัญของแต่ละตัวแปรไว้อย่างครบถ้วน  ส าหรับตัวแปรที่ไม่เหมือนกัน  ผู้วิจัยได้น ามา
สังเคราะห์ใหม่เป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้งหมด 120 ตัวแปร  ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System - MIS) ในสถานศึกษา 

   

2 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Information System - EIS) เพ่ือก าหนด 
กรอบทิศทางในการบริหารสถานศึกษา 

   

3 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System - DSS) ในการบริหารสถานศึกษา 

   

4 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส านักงาน (Office 
Information System) ได้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานศึกษา 

   

5 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 
เพ่ือช่วยหาข้อสรุปหรือค าแนะน าที่ต้องการในการบริหาร
สถานศึกษา 

   

6 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในการบริหารงานทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

   

7 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม 
(Computer-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

   

8 
ผู้บริหารสามารถใช้เว็บเป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม  
(Web-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

   

9 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Conference)  

   

10 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยภาพ (Video Conference) 
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)   

 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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11 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
Teleconference) 

   

12 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

   

13 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

   

14 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคลากร 

   

15 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรการ 

   

16 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการเงิน 

   

17 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทั่วไป 

   

18 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

   

19 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานชุมชน 

   

20 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น E-Office, E-Filling 

   

21 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)   
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ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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22 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก
สถานศึกษาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

   

23 
ผู้บริหารสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา 

   

24 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 

   

25 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
  

26 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไข 

   

27 
ผู้บริหารสามารถจัดหาวิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   

28 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

   

29 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

  
 

30 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองสู่สาธารณะ เช่น 
Weblog, Website 

   

31 
ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี 

   

32 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่ เช่น 
Tablet, Smart Board 
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)   
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ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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33 
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนด 

   

34 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

   

35 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

   

36 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา 

   

37 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นฐานในการเรียนรู้ 

   

38 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

   

39 
ผู้บริหารสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการให้ความส าคัญ 
กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
ในสถานศึกษา 

   

40 
ผู้บริหารสามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่ได้จาก 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน 

   

41 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

   

42 
ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของสถานศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)   
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43 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 

   

44 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและน าข้อมูล 
มาใช้อย่างเหมาะสม 

   

45 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

   

46 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

47 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของงาน 

   

48 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

   

49 
ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

   

50 
ผู้บริหารสามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

   

51 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการออกแบบระบบการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

52 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

   

53 
ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะครูในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
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54 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 

   

55 
ผู้บริหารสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

   

56 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
ภายในสถานศึกษา เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ การตรวจสอบ 
ผลการเรียน 

   

57 
ผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
ให้บุคลากรมีโอกาสได้ใช้เครือข่ายเพ่ือแสวงหาความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

   

58 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

   

59 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   

60 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   

61 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

   

62 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและบันทึก 
เก็บไว้ในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
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63 

ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตส าหรับ
ครูผู้สอน (Productivity Tools) เช่น ใบความรู้ ใบงาน  
ในรูปแบบดิจิตอล 

   

64 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  
การเก็บคะแนน การค านวณผลการเรียน 

   

65 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

   

66 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ส่งเสริมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

   

67 
ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา 

   

68 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

   

69 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ 
เช่น คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

   

70 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบ 
และเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา 

   

71 
ผู้บริหารสามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 
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72 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

   

73 
ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ในลักษณะ
ออนไลน์ และการทัศนศึกษาเสมือนด้วยแหล่งเรียนรู้เสมือน
จากเว็บไซต์ 

   

74 
ผู้บริหารสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและ 
ทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน 

   

75 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา 

   

76 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

   

77 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

   

78 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

   

79 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้ด้วยตนเอง 

   

80 
ผู้บริหารติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารอยู่เสมอ 

   

81 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน    
82 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง    
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83 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการชีวิตประจ าวัน  
เช่น การวางแผน ปฏิทินนัดหมาย เตือนความจ า 

   

84 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการค านวณ เช่น  
เครื่องคิดเลข การค านวณภาษี 

   

85 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึกการประชุม    

86 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

   

87 
ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการอ่าน เขียน แก้ไข 
ไฟล์เอกสาร 

   

88 
ผู้บริหารสามารถใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสาร  
เช่น Facebook, Line 

   

89 ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกได้ด้วยตนเอง    

90 
ผู้บริหารสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
ในการติดต่อสื่อสาร 

   

91 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างถูกต้อง 

   

92 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

   

93 
ผู้บริหารสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

   

94 
ผู้บริหารสามารถแนะน ารูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
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95 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการสร้างชิ้นงานน าเสนอ 
จากคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

   

96 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
เพ่ือพิมพ์เอกสารได้ 

   

97 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดรูปแบบเอกสาร 
ตามแบบหนังสือราชการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

   

98 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการสร้างกราฟและแผนภูมิ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได้ 

   

99 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมตารางการท างาน 
ในการค านวณและท างานด้านบัญชี 

   

100 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 

   

101 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา 

   

102 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 
ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ 

   

103 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ที่หลากหลาย เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Safari 

   

104 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
ทางคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA, C 

   

105 ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์    
106 ผู้บริหารสามารถส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้    
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)   

 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งที่มา 

แน
วค

ิดท
ฤษ

ฎี 

เอ
กส

าร
/ง

าน
วิจ

ยั/
นโ

ยบ
าย

ขอ
งร

ัฐ 

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ ์

107 ผู้บริหารสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    

108 
ผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

   

109 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพของข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้นก่อนน ามาใช้งาน 

   

110 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เช่น Printer, Scanner 

   

111 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น Printer, Scanner 

   

112 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น  
CD, Flash Drive 

   

113 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้    

114 
ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดข้ึนกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 

   

115 

ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
เช่น การใส่ USERNAME และ PASSWORD ก่อนใช้งาน
คอมพิวเตอร์, การ LOGOUT เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

   

116 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ก าจัด และป้องกันข้อมูล 
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

   

117 
ผู้บริหารสามารถจัดการบ ารุงรักษาข้อมูล เช่น Scan Disk, 
Disk Defragmenter 
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ตารางที่ 7   การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)   

 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งที่มา 

แน
วค

ิดท
ฤษ

ฎี 

เอ
กส

าร
/ง

าน
วิจ

ยั/
นโ
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ัมภ
าษ

ณ ์

118 
ผู้บริหารสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

   

119 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายใน
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และทัศนะของ
ตนเอง 

   

120 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

   

 

 จากตารางที่ 7  พบว่า  ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ตามแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  น ามาจัดสร้าง 
เป็นเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน  120  ข้อภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  และน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาข้อกระทง
ค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป  และน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เดียวกับการวิจัย  แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุกประการจ านวน 4 เขต  ผู้ให้ข้อมูล 
แต่ละเขตประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 32 คน  แล้วน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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( - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2  พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 
.963  จากนั้นน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

1.5 ผลการวิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 36 เขต  โดยมีจ านวนผู้ให้ข้อมูลเขตละ 8 คน  ประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  
ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ
แบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 คน  และ
ครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 288 คน  ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 35 เขต รวม 280 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 
97.22  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล  และ
สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เมื่อจ าแนกตามเพศ  อายุ 

ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  รายละเอียดดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
198 
82 

 
70.71 
29.29 

รวม 280 100.00 

 

                                                 
2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4thed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1984), 164. 
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ตารางที่ 8  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

2. อายุ 
2.1 ไม่เกิน 30 ปี 
2.2 30-40 ปี 
2.3 41-50 ปี 
2.4 51 ปีขึ้นไป 

 
10 
32 
75 
163 

 
3.57 
11.43 
26.79 
58.21 

รวม 280 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 ปริญญาตรี 
3.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
3.3 ปริญญาโท 
3.4 ปริญญาเอก 

 
18 
87 
164 
11 

 
6.43 
31.07 
58.57 
3.93 

รวม 280 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

4.1 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.2 ศึกษานิเทศก์ 
4.3 ผู้บริหารโรงเรียน 
4.4 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
70 
70 
70 
70 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 280 100.00 
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

5.1 ไม่เกิน 5 ปี 
5.2 5 - 10 ปี 
5.3 11 - 15 ปี 
5.4 16 - 20 ปี 
5.5 21 ปีขึ้นไป 

 
3 
51 
43 
102 
81 

 
1.07 
18.21 
15.36 
36.43 
28.93 

รวม 280 100.00 
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   จากตารางที่ 8  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  เมื่อจ าแนกตามเพศ  
พบว่า  เพศชายมีจ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.71  และเพศหญิงจ านวน 82 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 29.29  ด้านอายุพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  จ านวน 163 คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.21  และน้อยที่สุดคืออายุไม่เกิน 30 ปี  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.57   
ด้านวุฒิการศึกษาพบว่า  ระดับปริญญาโทมีจ านวนมากที่สุด  จ านวน 164 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.57  
และน้อยที่สุดคือระดับปริญญาตรี  จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.43  ด้านต าแหน่งหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ๆ ละ 70 คน  ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  คิดเป็นร้อยละ 25.00  และด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 16 – 20 ปี  จ านวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.43  และ
น้อยที่สุดคือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 1.07 
 

1.5.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยพิจารณาจาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  รายละเอียดดังตารางที ่9 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System - MIS)  
ในสถานศึกษา 

4.44 0.67 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Information System - EIS) เพ่ือก าหนด
กรอบทิศทางในการบริหารสถานศึกษา 

4.09 0.73 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System - DSS) ในการบริหาร
สถานศึกษา 

4.22 0.76 มาก 

4 ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส านักงาน  
(Office Information System) ได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.13 0.83 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 
เพ่ือช่วยหาข้อสรุปหรือค าแนะน าที่ต้องการ 
ในการบริหารสถานศึกษา 

4.61 0.61 มากที่สุด 

6 ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในการบริหารงานทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

4.00 0.91 มาก 

7 ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม 
(Computer-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.93 0.87 มาก 

8 ผู้บริหารสามารถใช้เว็บเป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม  
(Web-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.02 0.78 มาก 

9 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Conference)  

3.95 0.68 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)       

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

10 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยภาพ (Video Conference) 

3.79 0.74 มาก 

11 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
Teleconference) 

3.86 0.76 มาก 

12 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

3.92 0.75 มาก 

13 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

3.61 0.76 มาก 

14 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคลากร 

3.91 0.74 มาก 

15 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรการ 

3.88 0.79 มาก 

16 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการเงิน 

3.83 0.76 มาก 

17 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทั่วไป 

3.78 0.76 มาก 

18 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

3.86 0.68 มาก 

19 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานชุมชน 

3.91 0.71 มาก 

20 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น E-Office, E-Filling 

3.78 0.75 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)       

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

21 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

3.74 0.76 มาก 

22 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

3.60 0.81 มาก 

23 
ผู้บริหารสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา 

3.53 0.85 มาก 

24 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 

3.63 0.80 มาก 

25 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3.74 0.75 มาก 

26 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไข 

3.81 0.78 มาก 

27 
ผู้บริหารสามารถจัดหาวิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.80 0.63 มาก 

28 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

3.70 0.58 มาก 

29 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

4.11 0.68 มาก 

30 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองสู่สาธารณะ 
เช่น Weblog, Website 

4.05 0.77 มาก 

31 
ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี 

4.14 0.74 มาก 

32 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่  
เช่น Tablet, Smart Board 

3.84 0.90 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)       

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

33 
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนด 

4.25 0.69 มาก 

34 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

4.06 0.77 มาก 

35 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4.02 0.79 มาก 

36 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา 

3.86 0.89 มาก 

37 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นฐานในการเรียนรู้ 

4.20 0.74 มาก 

38 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

4.15 0.75 มาก 

39 
ผู้บริหารสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึง 
การใหค้วามส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาใช้ในสถานศึกษา 

4.32 0.73 มาก 

40 
ผู้บริหารสามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่ได้จาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน 

4.21 0.72 มาก 

41 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

4.21 0.78 มาก 

42 
ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของสถานศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 

4.24 0.77 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)       

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

43 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 

4.07 0.92 มาก 

44 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและน าข้อมูล
มาใช้อย่างเหมาะสม 

4.03 0.65 มาก 

45 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

4.05 0.75 มาก 

46 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.14 0.76 มาก 

47 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตามลักษณะของงาน 

4.17 0.70 มาก 

48 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

4.04 0.80 มาก 

49 
ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4.19 0.73 มาก 

50 
ผู้บริหารสามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

4.13 0.86 มาก 

51 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการออกแบบระบบการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.14 0.82 มาก 

52 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

4.08 0.82 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)       

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

53 
ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะครูในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

4.21 0.90 มาก 

54 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.13 0.86 มาก 

55 
ผู้บริหารสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

4.13 0.86 มาก 

56 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การให้บริการภายในสถานศึกษา เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ 
การตรวจสอบผลการเรียน 

4.11 0.85 มาก 

57 
ผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
ให้บุคลากรมีโอกาสได้ใช้เครือข่ายเพ่ือแสวงหาความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

3.93 0.88 มาก 

58 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

3.98 0.97 มาก 

59 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.93 0.88 มาก 

60 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.93 0.86 มาก 

61 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

4.02 0.89 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

62 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและบันทึก
เก็บไว้ในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

3.94 0.77 มาก 

63 

ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตส าหรับ
ครูผู้สอน (Productivity Tools) เช่น ใบความรู้ ใบงาน  
ในรูปแบบดิจิตอล 

3.86 0.72 มาก 

64 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น 
การเก็บคะแนน การค านวณผลการเรียน 

3.87 0.75 มาก 

65 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

3.64 0.80 มาก 

66 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ส่งเสริมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3.84 0.79 มาก 

67 
ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษา 

3.81 0.84 มาก 

68 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

3.54 0.83 มาก 

69 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ 
เช่น คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

3.86 0.74 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

70 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบ
และเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา 

3.81 0.77 มาก 

71 
ผู้บริหารสามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 

3.81 0.72 มาก 

72 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.75 0.78 มาก 

73 
ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
และการทัศนศึกษาเสมือนด้วยแหล่งเรียนรู้เสมือนจากเวบ็ไซต์ 

3.83 0.75 มาก 

74 
ผู้บริหารสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและ 
ทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน 

3.90 0.72 มาก 

75 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา 

3.71 0.80 มาก 

76 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

3.77 0.78 มาก 

77 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

3.51 0.84 มาก 

78 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

3.56 0.88 มาก 

79 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ด้วยตนเอง 

3.55 0.79 มาก 

80 
ผู้บริหารติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารอยู่เสมอ 

3.60 0.75 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

81 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน 3.80 0.79 มาก 

82 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง 3.80 0.65 มาก 

83 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการชีวิตประจ าวัน 
เช่น การวางแผน ปฏิทินนัดหมาย เตือนความจ า 

3.67 0.62 มาก 

84 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการค านวณ เช่น  
เครื่องคิดเลข การค านวณภาษี 

4.06 0.76 มาก 

85 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึกการประชุม 4.08 0.76 มาก 

86 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

4.16 0.76 มาก 

87 
ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการอ่าน เขียน แก้ไข 
ไฟล์เอกสาร 

4.00 0.74 มาก 

88 
ผู้บริหารสามารถใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสาร 
เช่น Facebook, Line 

4.10 0.79 มาก 

89 ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกได้ด้วยตนเอง 4.20 0.72 มาก 

90 
ผู้บริหารสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
ในการติดต่อสื่อสาร 

3.99 0.86 มาก 

91 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างถูกต้อง 

3.80 0.82 มาก 

92 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4.26 0.73 มาก 

93 
ผู้บริหารสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

3.98 0.76 มาก 

 



154 
 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

94 
ผู้บริหารสามารถแนะน ารูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

3.95 0.90 มาก 

95 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการสร้างชิ้นงานน าเสนอ 
จากคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.08 0.78 มาก 

96 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
เพ่ือพิมพ์เอกสารได้ 

4.16 0.84 มาก 

97 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดรูปแบบเอกสาร 
ตามแบบหนังสือราชการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

3.89 0.87 มาก 

98 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการสร้างกราฟและแผนภูมิ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได้ 

4.17 0.81 มาก 

99 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมตารางการท างาน 
ในการค านวณและท างานด้านบัญชี 

3.96 0.75 มาก 

100 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 

4.08 0.75 มาก 

101 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา 

3.88 0.87 มาก 

102 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 
ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ 

3.98 0.91 มาก 

103 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ที่หลากหลาย เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Safari 

4.28 0.75 มาก 

104 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ทางคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA, C 

4.24 0.71 มาก 

105 ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ 3.96 0.82 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

106 ผู้บริหารสามารถส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้ 4.23 0.70 มาก 

107 ผู้บริหารสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.37 0.72 มาก 

108 
ผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

4.44 0.73 มาก 

109 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพของข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้นก่อนน ามาใช้งาน 

4.28 0.73 มาก 

110 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เช่น Printer, Scanner 

4.11 0.79 มาก 

111 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น Printer, Scanner 

3.85 0.87 มาก 

112 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น  
CD, Flash Drive 

3.98 0.87 มาก 

113 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้ 4.08 0.81 มาก 

114 
ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดข้ึนกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 

3.85 0.93 มาก 

115 

ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น การใส่ USERNAME และ PASSWORD 
ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, การ LOGOUT เมื่อเลิกใช้งาน 
ทุกครัง้เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

4.05 0.81 มาก 

116 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ก าจัด และป้องกันข้อมูล 
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

4.04 0.80 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ต่อ)     

(n=280) 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา   X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

117 
ผู้บริหารสามารถจัดการบ ารุงรักษาข้อมูล เช่น Scan Disk, 
Disk Defragmenter 

4.11 0.74 มาก 

118 
ผู้บริหารสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

3.84 0.85 มาก 

119 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ทัศนะของตนเอง 

4.19 0.73 มาก 

120 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

4.36 0.73 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.98 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 9  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98, 
S.D. = 0.78)  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วพบว่า  ตัวแปรที่มีระดับค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด  คือ  ตัวแปร
ข้อที่ 5 ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) เพ่ือช่วยหาข้อสรุปหรือค าแนะน า 
ที่ต้องการในการบริหารสถานศึกษา ( X  = 4.61, S.D. = 0.61) และตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 
น้อยที่สุด คือ ตัวแปรข้อที่ 77 ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ไร้สาย ( X  = 3.51, S.D. = 0.84) 
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1.5.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

การวิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  มีการตรวจสอบ
โดยใช้สถิติทดสอบ  ซึ่งในที่นี้ใช้การตรวจสอบโดยสถิติตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน  โดยพิจารณาจาก
ค่า KMO and Bartlett’s Test  โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA)  
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ  
ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test) 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .835 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 44979.455 

 df 7140 
 Sig. .000 

   

  จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการทดสอบ KMO ของข้อมูลชุดที่เก็บได้จากการวิจัย  
ได้เท่ากับ .835 ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ท าการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่  และได้สรุปว่าถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี  ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี   
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Test มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(sig 0.00 ≥ 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน  
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
  การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์  (Varimax Rotation)  โดยข้อตกลงเบื้ องต้น 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้  1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป   
2) มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) ≥1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s 
Criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป (Hatcher) เมื่อพิจารณา 
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ตามเกณฑ์ดังกล่าวพบว่าได้จ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร  สามารถจัดกลุ่ม
องค์ประกอบได้จ านวน 4 องค์ประกอบ รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11  องค์ประกอบ  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร  ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร  

และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 

Co
m

po
ne

nt
 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 33.462 27.885 27.885 29.003 24.169 24.169 
2 13.359 11.133 39.017 13.485 11.238 35.407 
3 12.238 10.199 49.216 12.429 10.358 45.765 
4 10.202 8.502 57.718 11.877 9.898 55.662 

 

 จากตารางที่ 11  พบว่า  เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป  มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน 
(Eigenvalues) ≥ 1  และมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป  พบว่ามีเพียง 4 องค์ประกอบ
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  องค์ประกอบที่ 1-4  เมื่อหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) แล้วองค์ประกอบที่ 1 มีค่าความแปรปรวนของ 
ตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) สูงสุดเท่ากับ 29.003  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
24.169  องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 
13.485  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.238  องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 12.429  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
10.358  และองค์ประกอบที่ 4 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 
11.877  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.898  และพบว่าองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 55.662  ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบ
และตัวแปรได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 

112 0.866    

93 0.847    
95 0.835    

87 0.824    

86 0.818    
89 0.811    

111 0.811    

84 0.811    
85 0.810    

98 0.806    
101 0.804    

102 0.802    

94 0.793    
100 0.793    

105 0.792    

116 0.790    
88 0.789    

113 0.784    
97 0.779    

115 0.772    

118 0.770    
96 0.770    

91 0.750    

110 0.750    
43 0.740    
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ตารางที่ 12  ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 

119 0.728    

109 0.720    
34 0.711    

120 0.707    

92 0.706    
117 0.705    

54  0.898   

56  0.882   
53  0.881   

55  0.880   
58  0.878   

57  0.863   

52  0.854   
50  0.839   

51  0.825   

48  0.817   
49  0.783   

47  0.759   
61  0.738   

45  0.732   

59  0.732   
60  0.730   

21   0.884  

19   0.852  
22   0.849  
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ตารางที่ 12  ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 

24   0.846  

25   0.844  
20   0.832  

14   0.806  

16   0.793  
17   0.790  

15   0.776  

26   0.773  
23   0.769  

18   0.764  
13   0.755  

12   0.752  

27   0.715  
75    0.843 

76    0.810 

65    0.805 
72    0.799 

77    0.795 
74    0.795 

69    0.794 

68    0.787 
78    0.786 

67    0.785 

80    0.779 
66    0.775 
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ตารางที่ 12  ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 

79    0.770 

73    0.769 
64    0.714 

 

 จากตารางที่ 12  พบว่า  องค์ประกอบตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลือก
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เท่ากับ 0.7 ขึ้นไป  และจ านวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปพบว่าได้องค์ประกอบ
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  มีตัวแปรบรรยายจ านวน 31 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.705-0.866  องค์ประกอบที่ 2  มีตัวแปรบรรยายจ านวน 16 ตัวแปร 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.730-0.898  องค์ประกอบที่ 3  มีตัวแปรบรรยายจ านวน 16 
ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.715-0.884  และองค์ประกอบที่ 4  มีตัวแปรบรรยาย
จ านวน 15 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.714-0.843  รวมตัวแปรบรรยายที่อธิบาย
องค์ประกอบทั้งสิ้น 78 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.705-0.898  แต่เนื่องจาก
องค์ประกอบที่ 1 นั้นมีตัวแปรบรรยายเป็นจ านวนมากถึง 31 ตัวแปร  ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) ซ้ าอีกครั้ง  พบว่าได้จ านวนองค์ประกอบและ 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 1  รายละเอียดดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  องค์ประกอบ  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร  ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร  
และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 1 

 

Co
m

po
ne

nt
 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 19.577 63.150 63.150 8.230 26.548 26.548 
2 1.567 5.054 68.204 7.592 24.491 51.039 
3 1.146 3.698 71.902 6.468 20.863 71.902 

 

 จากตารางที่ 13  เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 พบว่าได้จ านวนองค์ประกอบย่อย
ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ  และเมื่อน าองค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์  (Varimax method) พบว่าองค์ประกอบย่อยที่  1  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) สูงสุดเท่ากับ 8.230  สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 26.548  องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน 
(Eigenvalues) เท่ากับ 7.592  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 24.491  และองค์ประกอบย่อย 
ที่ 3 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) เท่ากับ 6.468 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 20.863  และพบว่าองค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 71.902  ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบย่อยของ
องค์ประกอบที่ 1  และตัวแปรได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 หลังการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) ซ้ าอีกครั้ง 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1.1 1.2 1.3 

101 0.777   

91 0.768   
43 0.740   

105 0.709   

94 0.689   
93 0.679   

97 0.679   

102 0.670   
95 0.664   

111 0.659   
34 0.537   

92  0.795  

88  0.735  
98  0.729  

96  0.705  

86  0.698  
89  0.650  

109  0.641  
120  0.619  

87  0.560  

119  0.532  
85  0.518  

100  0.485  

115   0.696 
116   0.693 
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ตารางที่ 14  ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 หลังการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) ซ้ าอีกครั้ง (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1.1 1.2 1.3 

118   0.685 

117   0.664 
112   0.625 

84   0.620 

110   0.615 
113   0.602 

 

จากตารางที่ 14 พบว่าเมื่อน าองค์ประกอบที่ 1 ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax method) ซ้ าอีกครั้งพบว่าได้องค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบย่อย  
ได้แก่  องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 11 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  
0.537-0.777  องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 12 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
อยู่ระหว่าง  0.485-0.795  องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 8 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.602-0.696  รวมตัวแปรบรรยายที่อธิบายองค์ประกอบที่ 1 ทั้งหมด  31 ตัวแปร  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.485-0.795 
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ตารางที่ 15   ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบที่ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวนตัวแปร 

1 

1.1 101, 91, 43, 105, 94, 93, 97, 102, 95, 111, 34 11 

1.2 92, 88, 98, 96, 86, 89, 109, 120, 87, 119, 85, 100 12 
1.3 115, 116, 118, 117, 112, 84, 110, 113 8 

2 
54, 56, 53, 55, 58, 57, 52, 50, 51, 48, 49, 47, 61, 45, 
59, 60 

16 

3 
21, 19, 22, 24, 25, 20, 14, 16, 17, 15, 26, 23, 18, 13, 
12, 27 

16 

4 75, 76, 65, 72, 77, 74, 69, 68, 78, 67, 80, 66, 79, 73, 64 15 

รวมทั้งหมด 78 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า  องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ  
รวมทั้งสิ้น 78 ตัวแปร  โดยองค์ประกอบที่ 1 นั้นมีตัวแปรบรรยายรวมทั้งหมด 31 ตัวแปร  แบ่งเป็น
องค์ประกอบที่ 1.1 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 11 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 1.2 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 
12 ตัวแปร  และองค์ประกอบที่ 1.3 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 8 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรบรรยาย
จ านวน 16 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 16 ตัวแปร  และองค์ประกอบที่ 4  
มีตัวแปรบรรยายจ านวน 15 ตัวแปร  โดยในแต่ละองค์ประกอบนั้นมีตัวแปรบรรยายรายละเอียด
องค์ประกอบดังตารางที่ 16-21 
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ตารางที่ 16  องค์ประกอบทักษะที่ 1.1 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 101 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลของสถานศึกษา 

0.777 

2 91 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง 

0.768 

3 43 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 

0.740 

4 105 ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ 0.709 

5 94 
ผู้บริหารสามารถแนะน ารูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

0.689 

6 93 
ผู้บริหารสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

0.679 

7 97 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดรูปแบบเอกสาร 
ตามแบบหนังสือราชการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

0.679 

8 102 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 
ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ 

0.670 

9 95 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการสร้างชิ้นงานน าเสนอจากคอมพิวเตอร์
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

0.664 

10 111 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ 
เช่น Printer, Scanner 

0.659 

11 34 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

0.537 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 8.230 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 26.548 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 26.548 
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 จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 1.1 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 11 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 101, 91, 43, 105, 
94, 93, 97, 102, 95, 111 และ 34  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.537 - 0.777  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.230  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 26.548  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 26.548  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร
เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ตัวแปร “ผู้บริหาร
สามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ 0.777  และตัวแปร “ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.537  และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่
ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1.1 พบว่า  ส่วนใหญ่ตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อ  
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในองค์ประกอบนี้ว่า “ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร”์ 
 
ตารางที่ 17  องค์ประกอบทักษะที่ 1.2 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 92 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

0.795 

2 88 
ผู้บริหารสามารถใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
Facebook, Line 

0.735 

3 98 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการสร้างกราฟและแผนภูมิในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได้ 

0.729 

4 96 ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือพิมพ์เอกสารได้ 0.705 
5 86 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 0.698 

6 89 ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกได้ด้วยตนเอง 0.650 

7 109 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพของข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้นก่อนน ามาใช้งาน 

0.641 
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ตารางที่ 17  องค์ประกอบทักษะที่ 1.2 (ต่อ) 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

8 120 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

0.619 

9 87 ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการอ่าน เขียน แก้ไขไฟล์เอกสาร 0.560 

10 119 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
ในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรู้ ความคิด และทัศนะของตนเอง 

0.532 

11 85 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึกการประชุม 0.518 

12 100 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 

0.485 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 7.592 

ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 24.491 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 51.039 

  

 จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 1.2 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 12 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 92, 88, 98, 96, 86, 
89, 109, 120, 87, 119, 85 และ 100  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.485 - 0.795  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.592  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 24.491  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 51.039  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร
เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ตัวแปร “ผู้บริหาร
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม” 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.795  และตัวแปร “ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรม 
จัดการฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุดคือ 0.485  และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1.2 
พบว่า  ส่วนใหญ่ตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี   การเลือกใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสาร  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในองค์ประกอบนี้ว่า 
“ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี” 
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ตารางที่ 18  องค์ประกอบทักษะที่ 1.3 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 115 
ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
เช่น การใส่ USERNAME และ PASSWORD ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, 
การ LOGOUT เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

0.696 

2 116 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ก าจัด และป้องกันข้อมูลจาก 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

0.693 

3 118 
ผู้บริหารสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการติดต่อ 
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

0.685 

4 117 
ผู้บริหารสามารถจัดการบ ารุงรักษาข้อมูล เช่น Scan Disk,  
Disk Defragmenter 

0.664 

5 112 ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น CD, Flash Drive 0.625 

6 84 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข 
การค านวณภาษี 

0.620 

7 110 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer, 
Scanner 

0.615 

8 113 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้ 0.602 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 6.468 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 20.863 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 71.902 
 

 จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 1.3 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 8 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 115, 116, 118, 117, 112, 
84, 110 และ 113  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.602 - 0.696  มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 6.468  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage 
of variance) เท่ากับ 20.863  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 71.902  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรเป็นตัวแปร
ที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ตัวแปร “ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การใส่ USERNAME และ PASSWORD ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, 
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การ LOGOUT เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
มากที่สุดคือ 0.696  และตัวแปร “ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้ ”  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.602  และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1.3 พบว่า  ส่วนใหญ่ตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล  การดูแลรักษา 
ความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาข้อมูล  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในองค์ประกอบนี้ว่า 
“ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล” 
 จากตารางที่ 16-18  พบว่าองค์ประกอบที่ 1  ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย  
ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1.1  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบที่ 1.2  ทักษะการสร้างสรรค์
ผลงานจากเทคโนโลยี  และองค์ประกอบที่ 1.3  ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล  และเมื่อพิจารณาการจัด
องค์ประกอบย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1.1-1.3 พบว่า องค์ประกอบย่อยจะเกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงาน  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ทักษะด้านนวัตกรรม” 
 
ตารางที่ 19  องค์ประกอบทักษะที่ 2 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 54 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

0.898 

2 56 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภายใน
สถานศึกษา เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ การตรวจสอบผลการเรียน 

0.882 

3 53 
ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

0.881 

4 55 
ผู้บริหารสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

0.880 

5 58 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

0.878 
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ตารางที่ 19  องค์ประกอบทักษะที่ 2 (ต่อ) 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

6 57 
ผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
มีโอกาสได้ใช้เครือข่ายเพ่ือแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

0.863 

7 52 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

0.854 

8 50 
ผู้บริหารสามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

0.839 

9 51 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.825 

10 48 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของสถานศึกษา 

0.817 

11 49 
ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

0.783 

12 47 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของงาน 

0.759 

13 61 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

0.738 

14 45 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

0.732 

15 59 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

0.732 

16 60 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

0.730 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 13.485 

ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 11.238 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 35.407 



173 
 

 จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 16 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) คือตัวแปรที่ 54, 56, 53, 55, 
58, 57, 52, 50, 51, 48, 49, 47, 61, 45, 59 และ 60  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.730 - 0.898  มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 13.485  ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 11.238  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 35.407  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  
ตัวแปรทั้ง 16 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ตัวแปร “ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด
คือ 0.898  และตัวแปร “ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 
0.730  และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 พบว่า  
ส่วนใหญ่ตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสารสนเทศใหม่  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาสถานศึกษา  
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในองค์ประกอบนี้ว่า  
“ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล” 
 
ตารางที่ 20  องค์ประกอบทักษะที่ 3 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 21 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

0.884 

2 19 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานชุมชน 

0.852 

3 22 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

0.849 

4 24 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 

0.846 
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ตารางที่ 20  องค์ประกอบทักษะที่ 3 (ต่อ) 
 

5 25 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

0.844 

6 20 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น E-Office, E-Filling 

0.832 

7 14 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคลากร 

0.806 

8 16 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการเงิน 

0.793 

9 17 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทั่วไป 

0.790 

10 15 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรการ 

0.776 

11 26 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาเพ่ือหาวิธีแก้ไข 

0.773 

12 23 
ผู้บริหารสามารถประมวลผลข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหารสถานศึกษา 

0.769 

13 18 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

0.764 

14 13 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

0.755 

15 12 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

0.752 

16 27 
ผู้บริหารสามารถจัดหาวิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

0.715 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 12.429 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 10.358 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 45.765 
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 จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 16 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) คือตัวแปรที่ 21, 19, 22, 24, 
25, 20, 14, 16, 17, 15, 26, 23, 18, 13, 12 และ 27  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.715 - 0.884  มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 12.429  ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 10.358  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 45.765  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  
ตัวแปรทั้ง 16 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ตัวแปร “ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.884  และตัวแปร “ผู้บริหารสามารถจัดหา
วิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 
0.715  และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 พบว่า  
ส่วนใหญ่ตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน  
ซึ่งเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการท างาน  เพ่ือให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในองค์ประกอบนี้ว่า “ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน” 
 
ตารางที่ 21  องค์ประกอบทักษะที่ 4 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 75 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา 

0.843 

2 76 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

0.810 

3 65 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

0.805 

4 72 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

0.799 

5 77 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

0.795 
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ตารางที่ 21  องค์ประกอบทักษะที่ 4 (ต่อ) 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

6 74 
ผู้บริหารสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะ 
การจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ให้กับครูผู้สอน 

0.795 

7 69 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ เช่น 

คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   
0.794 

8 68 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

0.787 

9 78 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

0.786 

10 67 
ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา 

0.785 

11 80 
ผู้บริหารติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่เสมอ 

0.779 

12 66 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ส่งเสริมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

0.775 

13 79 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ด้วยตนเอง 

0.770 

14 73 
ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
และการทัศนศึกษาเสมือนด้วยแหล่งเรียนรู้เสมือนจากเว็บไซต์ 

0.769 

15 64 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น การเก็บคะแนน 
การค านวณผลการเรียน 

0.714 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 11.877 

ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance) 9.898 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 55.662 
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 จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 15 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) คือตัวแปรที่ 75, 76, 65, 72, 
77, 74, 69, 68, 78, 67, 80, 66, 79, 73 และ 64  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.714 - 0.843  มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 11.877  ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 9.898  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 55.662  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  
ตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ตัวแปร “ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทุกสาขาวิชา” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.843  และตัวแปร “ผู้บริหารสามารถแนะน า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น การเก็บคะแนน 
การค านวณผลการเรียน” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.714  และเมื่อพิจารณาจาก 
การจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 พบว่า  ส่วนใหญ่ตัวแปรจะเกี่ยวข้อง 
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ในองค์ประกอบนี้ว่า “ทักษะการจัดการเรียนรู้” 
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จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  พบว่า  ประกอบไปด้วย  
4 องค์ประกอบ  ดังนี้  1) ทักษะด้านนวัตกรรม  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1)  ทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  1.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี  1.3)  ทักษะการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  และ 4) ทักษะ
การจัดการเรียนรู้  สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

1. ทักษะ 
ด้านนวัตกรรม 

2. ทักษะ 
การสังเคราะห์ข้อมูล 

4. ทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ 

1.3 ทักษะ 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 

1.1 ทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  

ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 1.2 ทักษะ 
การสร้างสรรค์ผลงาน 

จากเทคโนโลย ี
 

 

 

3. ทักษะ 
การประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารงาน 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 ผู้วิจัยน าองค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้จากการศึกษาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 7 คน  
ตอบแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบทักษะทั้ง 
4 องค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยตัวแปรทั้งหมด 78 ตัวแปรมารวบรวมเพ่ือหาข้อคิดเห็นร่วมกัน  
จากนั้นจัดล าดับความถ่ีของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามความถ่ี 3 อันดับแรกของแต่ละตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 22-27 

 
ตารางที่ 22  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.1  ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสามารถใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ของสถานศึกษา 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
เพ่ือวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของโรงเรียน  โดยน าข้อมูลจริง 
ของโรงเรียนมาทดลองค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ  

2.   ผู้บริหารจัดท าคู่มือส าหรับศึกษาด้วยตนเองและเผยแพร่ 
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.   สถานศึกษาด าเนินการฝึกใช้โปรแกรมโดยใช้กระบวนการ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 
Community) เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการฝึกปฏิบัติ 

2 

ผู้บริหารปฏิบัติตนตาม
กฎหมายแลพระราชบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง 

1.   หน่วยงานต้นสงักัดจัดอบรมเรื่องกฎหมาย ICT และพระราชบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องกับ ICT และเน้นย้ าเพ่ือสร้างความตระหนัก 
ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือสั่งการทบทวนเป็นระยะ ๆ  
เพ่ือป้องกันการละเลยของผู้บริหาร 

3.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถศึกษา 
ได้ทุกเวลาและง่ายต่อการเข้าถึง 
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ตารางที่ 22  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.1  ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

3 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม 
ในการบริหารสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารศึกษาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive 
Information System - EIS) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการบริหารงานไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสร้างสื่อจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะ
ของเกมส์  แล้วน ามาใช้กับผู้บริหาร  เพ่ือประเมินการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เพ่ือแบ่งกลุ่ม  จากนั้นมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู้บริหารแต่ละกลุ่มต่อไป 

3.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียหรือ 
แอปพลิเคชันอย่างง่ายเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

4 
ผู้บริหารสามารถ 
เรียกใช้ข้อมูลจาก 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

1.   ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

2.   หน่วยงานต้นสงักัดจัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
3.   หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดบทบาทให้ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถ

เรียกใช้ข้อมูลได้ด้วยตนเองมากกว่าการพ่ึงพาเจ้าหน้าที ่ และ 
มีมาตรการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานระบบ 
เพ่ือการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

ผู้บริหารสามารถแนะน า
รูปแบบการน าเสนอ 
ผลการปฏิบัติงาน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

1.   ผู้บริหารศึกษารูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงานด้วย ICT  
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

2.  ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงานน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น สื่อมัลติมีเดีย วีดิทัศน์ เพ่ือให้เกิดความประทับใจ
และน าไปสู่ความน่าเชื่อถือของสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารก าหนดภาระงานให้แต่ละกลุ่มงานน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน เช่น กราฟ ตาราง แผนภมูิ 
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ตารางที่ 22  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.1  ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

6 

ผู้บริหารสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยไม่ละเมิด 
ต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้ 
ภายในสถานศึกษา 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเรื่องกฎหมาย ICT และพระราชบัญญัติ 
ที่เก่ียวข้องกับ ICT ที่พบการกระท าความผิดบ่อยครั้ง 

3.   สถานศึกษาส่งเสริมและสร้างจิตส านึกที่ดใีนการใช้งาน ICT 

7 

ผู้บริหารสามารถแนะแนว
ทางการจัดรูปแบบเอกสาร
ตามแบบหนังสือราชการ
ให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาได้ 

1.   ผู้บริหารจัดท ารูปแบบเอกสารตามแบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง
เป็นตัวอย่างให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารจัดท าคู่มือการจัดรูปแบบเอกสารตามแบบหนังสือราชการ
เพ่ือน ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 

3.  ผู้บริหารสนับสนุนการจัดอบรมแนะแนวทางปฏิบัตใินการพิมพ์เอกสาร
ตามแบบหนังสือราชการ 

8 

ผู้บริหารสามารถใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูป 
ด้านกราฟิกในการสร้างภาพ
และตกแต่งภาพ 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหาร 
ได้ใช้โปรแกรมแต่งภาพอย่างง่าย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.   ผู้บริหารศึกษาการใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยตนเอง 
จนเกิดความช านาญ 

3.   ผู้บริหารด าเนินการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 
Community) เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการฝึกปฏิบัติ 

9 

ผู้บริหารสามารถแนะน า
การสร้างชิ้นงานน าเสนอ
จากคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารลงมือท าชิ้นงานด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ 
2.   หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดกิจกรรม  โดยมอบหมายงาน 

ให้ผู้บริหารได้ท างานและน าเสนอด้วยตนเอง 
3.   สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากร

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ 
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ตารางที่ 22  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.1  ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

10 

ผู้บริหารสามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือใช้งาน
กับคอมพิวเตอร์ เช่น 
Printer, Scanner 

1.   ผู้บริหารศึกษาวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพ่ือใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างช านาญ 

3.   ผู้บริหารด าเนินการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการฝึกปฏิบัติ 

11 

ผู้บริหารสามารถจัดหา
ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับ
สถานศึกษาโดยไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

1.   สรรหาผู้มีความรู้มาแนะน าการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ICT พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง
กับ ICT และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดเป็นค าสั่งหรือระเบียบที่ชัดเจน 
ในการน าซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาใช้  ซึ่งซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ 
มีราคาแพงมาก  ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องเป็นผู้จัดหา 
มาให้สถานศึกษาใช้งาน 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนให้งานพัสดุจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน 
ในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง 
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ตารางที่ 23  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.2  ทักษะ
การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารปฏิบัติตน 
ตามกฎเกณฑ์ กติกา 
มารยาทในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสม 

1.  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการใช้งาน ICT  
2. หน่วยงานต้นสังกัดออกระเบียบ กฎเกณฑ์ มารยาทในการใช้ ICT 

ให้ผู้บริหารได้ยึดถือปฏิบัติ และหมั่นทบทวนเป็นระยะ ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

3.  หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการจัดอบรมการปฏิบัติตน 
ตามกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทในการใช้งาน ICT อย่างต่อเนื่อง 

2 

ผู้บริหารสามารถใช้  
Social Network  
ในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
Facebook, Line 

1.  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีไลน์กลุ่มของบุคลากรในสถานสถานศึกษา
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

2.  ผู้บริหารสนับสนุนการใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

3.  ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ Social Network  
ในการส่งเอกสาร รูปภาพ เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษในส านักงาน 

3 

ผู้บริหารสามารถแนะน า
วิธีการสร้างกราฟและ
แผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือน าเสนอข้อมูล 
ของสถานศึกษาได้ 

1.  ผู้บริหารหาความรู้ในการสร้างกราฟและแผนภูมิ และน าเสนอ
ข้อมูลด้วยตนเอง และหมั่นฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 

2.  จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

3.  ผู้บริหารเน้นการน าเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิ กราฟ ประกอบ 
การประชุมของสถานศึกษา   

4 
ผู้บริหารสามารถใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลค า
เพ่ือพิมพ์เอกสารได้ 

1.  ผู้บริหารต้องมีความสนใจในการใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า  
และฝึกพิมพ์เอกสารด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ 

2.  หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรม
ประมวลผลค าอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความช านาญ 

3.  ผู้บริหารด าเนินการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)  
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการฝึกปฏิบัติ 
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ตารางที่ 23  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.2  ทักษะ
การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

5 
ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการบันทึก 
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

1.  ผู้บริหารต้องมีความสนใจในการใช้งานและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
2.  จัดกิจกรรมในสถานศึกษาให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา

สามารถใช้งานได้อย่างช านาญ 
3.  ผู้บริหารศึกษาวิธีการน าเข้าและส่งออกภาพผ่านอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

6 
ผู้บริหารสามารถ 
สร้างเว็บไซต์หรือบล็อก 
ได้ด้วยตนเอง 

1.  หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารฝึกใช้ 
เว็บไซต์หรือบล็อกส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีรูปแบบส าเร็จอย่างง่าย 

2.  หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หรือบล็อก
ของผู้บริการที่สร้างด้วยตนเอง 

3.  ผู้บริหารส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือบล็อกของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

7 

ผู้บริหารสามารถเลือกและ
พิจารณาคุณภาพของข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้น 
ก่อนน ามาใช้งาน 

1.   สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเลือกและพิจารณาคุณภาพของข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้นก่อนน ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

2.   พิจารณาคัดสรรข้อมูลก่อนน ามาใช้งาน  โดยพิจารณาจาก 
ความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิง 

3.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเทคนิคในการสืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

8 

ผู้บริหารสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

1.   ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสมัคร E-mail ของสถานศึกษา 
โดยใช้โดเมนเดียวกัน  เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร เช่น ค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

2.   ผู้บริหารใช้ Social Network เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.  หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารน า ICT  
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 23  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.2  ทักษะ
การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

9 
ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ท
โฟนในการอ่าน เขียน แก้ไข
ไฟล์เอกสาร 

1.   สนับสนุนให้ผู้บริหารมีการโหลดแอพพลิเคชันส าหรับ 
อ่าน เขียน แก้ไขไฟล์เอกสารบนสมาร์ทโฟน 

2.   ผู้บริหารฝึกการใช้งานสมาร์ทโฟนให้สามารถใช้งาน 
ได้คลอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

3.   ผู้บริหารฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

10 

ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่หลากหลายในการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด และทัศนะ 
ของตนเอง 

1.   ผู้บริหารน าเสนอข้อมูลด้วย ICT ประกอบการประชุม 
ของสถานศึกษา   

2.   ผู้บริหารศึกษาการใช้ ICT ที่หลากหลายในการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และทัศนะของตนเอง 

3.   หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารน า ICT  
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

11 
ผู้บริหารสามารถใช้
เทคโนโลยีในการจดบันทึก
การประชุม 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดต้องพยายามโน้มน้าวชักจูงให้ผู้บริหาร 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดบันทึกการประชุมแทนการใช้กระดาษ   
แต่ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล 

2.   จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างช านาญ 
3.   ผู้บริหารฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

12 

ผู้บริหารสามารถใช้งาน
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเข้าถึงข้อมูล 
ของสถานศึกษา 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดหาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ง่าย 
ต่อการใช้งานมาเผยแพร่และส่งเสริมให้ใช้งานจริงในสถานศึกษา  

3.   ผู้บริหารศึกษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 24  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 ทักษะด้านนวัตกรรม  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1.3  ทักษะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น การใส่ 
USERNAME และ PASSWORD 
ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, การ 
LOGOUT เมื่อเลิกใช้งาน 
ทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัย
ของข้อมูล 

1.   สถานศึกษาจัดให้มีการตั้งรหัส USERNAME และ PASSWORD 
ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหายหรือ 
การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และควรมีการออกจาก
ระบบทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

2.   ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้และ
เข้มงวดกับทุกคน  ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารในการเข้าใช้งานระบบ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

3.   ระบบงานในสถานศึกษาต้องท าเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด  
ผู้บริหารจะให้ความใส่ใจและปฏิบัติอยู่เสมอจนเกิดเปน็ความเคยชิน 

2 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ 
ก าจัด และป้องกันข้อมูล
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

1.   ผู้บริหารศึกษาวิธีป้องกันและก าจัดไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูล 
สูญหาย ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเรื่องการป้องกันข้อมูลจาก 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

3.   สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นผู้ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสด้วยตนเอง  และรู้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

3 

ผู้บริหารสามารถดูแลรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล 
ในการติดต่อสื่อสาร 
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

1.   ผู้บริหารสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

2.   สถานศึกษามีการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ โดยมีการตั้ง USERNAME 
และ PASSWORD  

3.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย 

4 

ผู้บริหารสามารถจัดการ
บ ารุงรักษาข้อมูล เช่น 
Scan Disk, Disk 
Defragmenter 

1.   สถานศึกษาจัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาข้อมูลเผยแพร่ 
2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

และการบ ารุงรักษาข้อมูลให้กับผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
3.   มีการปรับปรุง บ ารุงรักษาข้อมูลของสถานศึกษาให้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

5 
ผู้บริหารสามารถใช้งาน
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น 
CD, Flash Drive 

1.   ผู้บริหารศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  โปรแกรมประยุกต์   
และการใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

2.   ผู้บริหารฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ 
3.   ผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา

อย่างเพียงพอ 

6 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการค านวณ 
เช่น เครื่องคิดเลข  
การค านวณภาษี 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

2.   ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ 
3.   ผู้บริหารฝึกปฏิบัติโปรแกรมพ้ืนฐานง่าย ๆ ด้วยตนเอง 

แทนการใช้เจ้าหน้าที่ 

7 

ผู้บริหารสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง เช่น Printer, 
Scanner 

1.   ผู้บริหารศึกษาคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  
2.   ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ 
3.   จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ในสถานศึกษา 

8 
ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้ 

1.   ผู้บริหารศึกษาคู่มือและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 
2.   ผู้บริหารสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์มาให้ค าแนะน าในสถานศึกษา 
3.   ผู้รับผิดชอบงาน ICT ของแต่ละสถานศึกษาจัดอบรม 

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 
ให้กับครูและผู้บริหาร 
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สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 2 ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดลงไปช่วยเหลือแต่ละสถานศึกษา 
ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพได้ 

2.   ผู้บริหารสรรหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.   ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนใหเ้ข้ารับการอบรม 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2 

ผู้บริหารสามารถ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการให้บริการ
ภายในสถานศึกษา เช่น 
บริการยืม-คืนหนังสือ  
การตรวจสอบผลการเรียน 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนให้สถานศึกษาน า ICT  
มาใช้ในการให้บริการภายในสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารศึกษาการน า ICT มาใช้ในการให้บริการภายในสถานศึกษา 
3.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา 

ที่มีความพร้อมได้ขยายความรู้และการปฏิบัติงาน 
ไปยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

3 

ผู้บริหารสามารถ 
ให้ข้อเสนอแนะครูใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

1.   สนับสนุนการจัดอบรมเรื่องการใช้ ICT เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารเป็นผู้น าในการน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุนให้ครูน ามาใช้ในทุกด้าน  เช่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

3.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ภายในสถานศึกษา 

4 

ผู้บริหารสามารถให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารแก่บุคลากร
ในสถานศึกษาได้ 

1.   ผู้บริหารสรรหาบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาพัฒนาสถานศึกษา 

2.   ในการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับ ICT ก าหนดคุณสมบัติให้ 
ผู้มีความสามารถด้าน ICT มีคะแนนพิเศษเพ่ิมเติม 

3.   ผู้บริหารก าหนดแนวทางการใช ้ICT ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
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สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 2 ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

5 
ผู้บริหารสามารถแนะน า 
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

1.   ผู้บริหารศึกษารูปแบบการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

2.   ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  โดยการจัดอบรมการสร้างสื่อ  
เช่น E-Book, E-Learning 

3.   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน า ICT เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

6 

ผู้บริหารสามารถ 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร 
มีโอกาสได้ใช้เครือข่าย 
เพ่ือแสวงหาความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

1.   ผู้บริหารต้องสนใจ เข้าใจและให้ความส าคัญกับเรื่อง KM 
(Knowledge Management) 

2.   ผู้บริหารสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับต่างโรงเรียน  
มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร สื่อ ความรู้ กับโรงเรียนในเครือข่าย 

3.   ผู้บริหารจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
โดยให้บุคลากรน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)   

7 

ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
และคัดเลือกเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารศึกษาการวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้มาช่วยเหลือ
ในการวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดกรองเทคโนโลยี 
เพ่ือมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

8 

ผู้บริหารสามารถวิจัยและ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา 

1.   ผู้บริหารศึกษาการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารในปัจจุบันมีภารกิจมากจึงท าให้ไม่สามารถวิจัยและ 
พัฒนางานด้าน ICT เพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องสรรหาผู้มีความรู้ความช านาญ 
มาช่วยวิจัยและพัฒนางานด้าน ICT 

3.   ผู้บริหารด าเนินการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะครู 
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีจริง 
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ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

9 

ผู้บริหารสามารถแนะน า
การออกแบบระบบ 
การเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.   ผู้บริหารศึกษาการออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้ ICT 
2.   ผู้บริหารต้องมีความรู้ในเรื่องความหลากหลายของระบบ 

จึงจะสามารถแนะน าให้กับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.   สถานศึกษามีการจัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ ICT  

เป็นตัวช่วย เช่น การถ่ายทอดสด เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
มาทบทวนบทเรียนภายหลังได้ 

10 

ผู้บริหารสามารถสรรหา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ ICT  และพิจารณาตามอัตราก าลัง
ของสถานศึกษา 

2.   จัดเตรียมทรัพยากรในการออกแบบห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ICT 
3.   สนับสนุนการศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ 

11 

ผู้บริหารสามารถจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสม 

1.   สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน ICT อย่างเพียงพอ 
3.   ผู้บริหารระดมทุนจากผู้มีอุปการะคุณของสถานศึกษา 

เพ่ือมาสนับสนุน ICT ในสถานศึกษา 

12 

ผู้บริหารสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ตามลักษณะของงาน 

1.   ผู้บริหารมีความเข้าใจในการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน   
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 

2.   ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ICT 
3.   ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ

หลังจากได้รับการแก้ปัญหาการใช้ ICT ในสถานศึกษา 

13 

ผู้บริหารสามารถวาง
แผนการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ 
ในการบริหารและ 
การจัดการเรียนรู้ 

1.   ผู้บริหารศึกษาการวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดมีการสนับสนุน ICT เพ่ือน ามาใช้ใน 
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างจริงจัง 

3.   ผู้บริหารจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี
ในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 25  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 2 ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

14 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการบริหารงาน 

1.   ผู้บริหารศึกษาการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

2.   ผู้บริหารสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

3.   หน่วยงานต้นสังกัดมีการสนับสนุนแหล่งเครื่องมือและ 
มีการติดตามการใช้เครื่องมือของผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

15 

ผู้บริหารปรับหลักสูตร 
ของสถานศึกษาให้มี 
การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กับการเรียนการสอน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.   ผู้บริหารศึกษาแนวทางการปรับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ให้มีการบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนสถานศึกษาในเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ให้สถานศึกษามีความพร้อม เพียงพอที่จะสามารถ
ผลักดันให้มีการปรับหลักสูตรให้มีการบูรณาการ ICT  
กับการเรียนการสอนได้ 

3.   ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพ่ือน าเสนอตัวอย่างการบูรณาการ 
โดยใช้ ICT กับการเรียนการสอน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

16 

ผู้บริหารปรับหลักสูตร 
ของสถานศึกษาให้มี 
การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กับการเรียนการสอน 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.   ผู้บริหารศึกษาแนวทางการปรับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ให้มีการบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอนในกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนสถานศึกษาในเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ให้สถานศึกษามีความพร้อม  เพียงพอที่จะสามารถ
ผลักดันให้มีการปรับหลักสูตรให้มีการบูรณาการ ICT  
กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

3.   ผู้บริหารเผยแพร่แนวคิด เทคนิคการด าเนินงานโดยการใช้ ICT 
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ตารางที่ 26  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 3 ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารควรมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT  
คอยช่วยเหลือ แนะน า 

3.   จัดหาเทมเพลตของ MS Excel ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลมาใช้งานจริงในสถานศึกษา 

2 

ผู้บริหารสามารถ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงานชุมชน 

1.   ผู้บริหารน า Social Network มาใช้ในการพูดคุย ประสานงาน 
กับชุมชน ผู้ปกครอง 

2.   ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนให้ชุมชน
ได้รับทราบ 

3.   ผู้บริหารฝึกการใช้โปรแกรมน าเสนออย่างง่ายประกอบการประชุม
ของสถานศึกษา 

3 

ผู้บริหารสามารถ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากภายในและภายนอก
สถานศึกษาไว้ด้วยกัน 
อย่างเป็นระบบ 

1.   ผู้บริหารต้องสรรหาทีมงานเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2.   ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
ในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 

3.   สถานศึกษาใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
และปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงาน 
ในสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารต้องสรรหาทีมงานเพื่อออกแบบระบบการใช้งาน 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2.   ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 

3.   ผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ 
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ตารางที่ 26  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 3 ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

5 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ใช้กับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

1.   ผู้บริหารจัดให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ 
เรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้กับ ICT 

2.   สถานศึกษาจัดอบรมเรื่องการเรียนการสอนแบบ EIS  
(English integrated study) 

3.   ในการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับภาษา ก าหนดคุณสมบัติ
ให้ผู้มีความสามารถด้านภาษามีคะแนนพิเศษเพ่ิมเติม 

6 

ผู้บริหารสามารถใช้งาน
ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เช่น E-Office, E-Filling 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ระบบจัดการ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
โดยก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน  เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว 
ให้กับผู้บริหาร  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าขั้นตอนการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ 

7 

ผู้บริหารสามารถ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงานบุคลากร 

1.   ผู้บริหารสนับสนุนการใช้งาน ICT ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคลากรอย่างประสิทธิภาพ 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดหา ICT ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคลากรและน ามาใช้จริงในสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารใช้ ICT ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู 
ได้อย่างเหมาะสม 

8 

ผู้บริหารสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงานการเงิน 

1.   ผู้บริหารศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการเงิน 

2.   ผู้บริหารสนับสนุนการใช้งาน ICT ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานการเงิน 

3.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเรื่อง ICT ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานการเงิน 
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ตารางที่ 26  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 3 ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

9 

ผู้บริหารสามารถ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารทั่วไป 

1.   ผู้บริหารสนับสนุนการใช้งาน ICT ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไป 
2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดหา ICT ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทั่วไป

และน ามาใช้จริงในสถานศึกษา 
3.   จัดตั้งคณะกรรมการด้าน ICT ออกแบบระบบสารสนเทศ 

จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นของการบริหารทั่วไป 

10 

ผู้บริหารสามารถ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานธุรการ 

1.   ผู้บริหารสนับสนุนการใช้งาน ICT ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานธุรการ 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดหา ICT ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานธุรการและน ามาใช้จริงในสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในบริหารจัดการเอกสาร 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาเพ่ือหาวิธีแก้ไข 

1.   ผู้บริหารศึกษาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไข
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.   ผู้บริหารมีความเข้าใจในการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน   
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 

3.   ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

12 

ผู้บริหารสามารถ
ประมวลผลข้อมูล 
เพ่ือช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและ 
การบริหารสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 
Information System - MIS) มาช่วยในการบริหารสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System - DSS) มาช่วยในการบริหารสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนการสร้างระบบสารสนเทศ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
ที่จ าเป็นของสถานศึกษา  สามารถเรียกใช้และเข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 26  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 3 ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

13 

ผู้บริหารสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงานพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเรื่อง ICT ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.   ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์  
จากการน าเทคโนโลยีมาใช้บันทึกระเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ 

3.   ผู้บริหารศึกษาการใช้งานระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ แบบออนไลน์ 
ด้วยตนเอง 

14 

ผู้บริหารสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

1.   ผู้บริหารศึกษาแนวทางการน า ICT มาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

2.   ผู้บริหารน า Social Network มาใช้ในการพูดคุย  
ประสานงานกับนักเรียน 

3.   ผู้บริหารใช้ ICT ในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักเรียน 

15 

ผู้บริหารสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

1.   ผู้บริหารสนับสนุนการใช้งาน ICT ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานวิชาการ 

2.   ผู้บริหารใช้ ICT ในการรายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

3.   จัดสร้างระบบเก็บข้อมูลสื่อออนไลน์ของสถานศึกษา  
เพ่ือให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย 

16 

ผู้บริหารสามารถจัดหา
วิธีการบริหารงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.   ผู้บริหารศึกษาหาความรู้ในการจัดหาวิธีการบริหารงานโดยใช้ ICT 
2.   ผู้บริหารใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 

Information System - MIS) มาช่วยในการบริหารสถานศึกษา 
3.   สนับสนุนการศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ 
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ตารางที่ 27  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีโอกาสในการใช้และพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกสาขาวิชา 

1.   สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนาความรู้ด้าน ICT 
ในทุกสาขาวิชา 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของโรงเรียน
ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนการจัดหาสื่อที่เหมาะสม 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

2 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

1.   ผู้บริหารเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
ด้วยตนเอง 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการจัดหาสื่อที่เหมาะสม 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ICT 

3 

ผู้บริหารสามารถแนะน า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าด้าน ICT อย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือน าไปพัฒนาสถานศึกษาได้ 

2.   ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อค้นหาแนวทาง 
การพัฒนาการบริหารงาน 

3.   เพ่ิมช่องทางการติดต่อสถานศึกษาให้มีความหลากหลายมากข้ึน 

4 

ผู้บริหารสามารถ 
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.   ผู้บริหารศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.   ผู้บริหารสรรหาทีมงานในการลงพื้นที่ส ารวจตามจุดต่าง ๆ 
ภายในบริเวณสถานศึกษา เพื่อรับรู้ปัญหา สามารถน าไป 
วางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
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ตารางที่ 27  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

5 

ผู้บริหารสามารถแนะ 
แนวทางการจัดระบบ 
การเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

1.  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลย ี
ไร้สาย เช่น การเรียนรู้บนแท็บเล็ต การเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน 

2.  ผู้บริหารควรมีที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน ICT  
คอยช่วยเหลือ แนะน าในการจัดระบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

3.  ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อ 
ทางเทคโนโลยี 

6 

ผู้บริหารสามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
ทักษะการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้กับครูผู้สอน 

1.  ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การใช้ ICT  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน
ภายในสถานศึกษา 

2.  ผู้บริหารต้องสรรหาทีมงานในการพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนภายในสถานศึกษา 

3.  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7 

ผู้บริหารสามารถออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้มีการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  
โดยเรียนรู้จากสื่อ เช่น 
คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

1.  ผู้บริหารศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ 
เช่น คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

2.  ผู้บริหารวางแผนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีในสถานศึกษาให้เพียงพอ 

3.  จัดเตรียมทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี 

8 

ผู้บริหารสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้มีการเรียนรู้
ตลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

1.  ผู้บริหารต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของสถานศึกษา 

2.  ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสามารถสืบค้น 
หาข้อมูลด้วยตนเอง 

3.  ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสร้างเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้บริการข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
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ตารางที่ 27  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

9 

ผู้บริหารสามารถแนะ 
แนวทางการจัดระบบการ
เรียนการสอนทางไกล 
ด้วยการส่งสัญญาณ 
ผ่านดาวเทียม 

1.   ผู้บริหารศึกษาการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล 
ด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

2.   ผู้บริหารเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

3.   ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทางไกลเป็นเครื่องมือ 
ช่วยสอน 

10 

ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือน า 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ในการบริหารสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ในการบริหารสถานศึกษา 

2.   หน่วยงานต้นสังกัดส่งหนังสือแจ้งความเคลื่อนไหวด้าน ICT  
กับการจัดการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3.   ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 
โดยรายงานให้ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

11 
ผู้บริหารติดตามข่าวสาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยู่เสมอ 

1.   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ ICT ติดตามข่าวสารด้าน ICT  
อย่างสม่ าเสมอ 

2.   ผู้บริหารใช้ ICT เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากร 
ในสถานศึกษารับทราบ 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดบอร์ด ป้ายนิเทศทีใ่ห้ความรู้ 
ด้าน ICT อย่างสม่ าเสมอ 

12 

ผู้บริหารสามารถเผยแพร่
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ส่งเสริม 
การบริหารและการจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

1.   ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดสร้างเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
เพ่ือเผยแพร่ ICT ที่ส่งเสริมการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา 

2.   ผู้บริหารเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงาน  
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.   จัดนิทรรศการวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 27  ผลการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในองค์ประกอบที่ 4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ประเด็นองค์ประกอบ แนวทางการส่งเสริม 

13 

ผู้บริหารสามารถพัฒนา
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ด้วยตนเอง 

1.   หน่วยงานต้นสังกัดมีการนิเทศ ตรวจสอบหรือทดสอบสมรรถนะ
ด้าน ICT ของผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

2.   ผู้บริหารเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าเสนอผลงาน  
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษาการใช้ ICT จากผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

14 

ผู้บริหารสามารถ 
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
และการทัศนศึกษาเสมือน 
ด้วยแหล่งเรียนรู้เสมือน 
จากเว็บไซต์ 

1.   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ ICT ติดตามข่าวสารด้าน ICT  
อย่างสม่ าเสมอ 

2.   ผู้บริหารเข้ารับการอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้   
ฝึกการสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษาการใช้ ICT จากผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

15 

ผู้บริหารสามารถแนะน า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน  
เช่น การเก็บคะแนน  
การค านวณผลการเรียน 

1.   สถานศึกษาจัดอบรมการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัด 
การเรียนการสอน เช่น MS Excel 

2.   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน า ICT ไปเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3.   ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom  
ในการจัดการเรียนการสอน 
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การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้ดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  1) ทักษะด้านนวัตกรรม  มีตัวแปรรวม 31 ตัวแปร  ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบย่อย  คือ  1.1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีตัวแปรจ านวน 11 ตัวแปร  
1.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี  มีตัวแปรจ านวน 12 ตัวแปร  1.3) ทักษะการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  มีตัวแปรจ านวน 8 ตัวแปร  2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  มีตัวแปรจ านวน16 ตัวแปร  3) ทักษะ
การประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน มีตัวแปรจ านวน 16 ตัวแปร  และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู้  มีตัวแปร
จ านวน 15 ตัวแปร  รวมทั้งหมด 78 ตัวแปร  
  2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  เป็นไปตามการศึกษาตัวแปรในข้อที่ 1  ดังนี้  1) ทักษะด้านนวัตกรรม  มีแนวทางรวม 
93 แนวทาง  ประกอบด้วย 3 ทักษะย่อย  คือ  1.1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีแนวทาง 
33 แนวทาง  1.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี  มีแนวทาง 36 แนวทาง  1.3) ทักษะ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  มีแนวทาง 24 แนวทาง  2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  มีแนวทาง 48 แนวทาง  
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน มีแนวทาง 48 แนวทาง  และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู้  
มีแนวทาง 45 แนวทาง  รวมทั้งหมด 234 แนวทาง   
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  และ  2)  แนวทางการส่งเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน 
การด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  เพ่ือน าเสนอทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาและแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง จากนั้น 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน 
จากนั้นน าตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นโยบายของรัฐ และ 
การสัมภาษณ์มาสังเคราะห์เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 120 ตัวแปร 
 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  โดยน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนา 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  และให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คนตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีเรียกว่า IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาข้อกระทงค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 
ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาตามข้อเสนอแนะ  ได้ข้อค าถามจ านวน 120 ข้อ  จากนั้นตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องการมือวิจัยด้านความเชื่อมั่น  โดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) และน าข้อมูล 
ที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .963 
 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 36 เขต โดยมีผู้ให้ข้อมูล
เขตละ 8 คน  ประกอบด้วย  บุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร
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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียน จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 35 เขต  รวมทั้งสิ้น 280 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 97.22   
  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาจากค่ามัชฌิมเลขคณิต 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X  = 3.98, S.D. = 0.78)  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนด้วย 
วิธีวาริแมกซ์ (Varimax Rotation) ได้องค์ประกอบทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ  มีตัวแปรบรรยายทั้งหมด  
78 ตัวแปร  จากนั้นผู้วิจัยหาแนวการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 7 คนโดยใช้แบบสอบถาม  ผู้วิจัย 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และจัดล าดับความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความถี่ 3 อันดับแรกของแต่ละตัวแปร  
และน าเสนอแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทีส่มบูรณ์ต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือทราบ 1)  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และ 2)  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1.  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพหุทักษะ  
ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่  1) ทักษะด้านนวัตกรรม  มีตัวแปรรวม 31 ตัวแปร  ซึ่งผู้วิจัยพบว่า 
มีตัวแปรเป็นจ านวนมากจึงท าการวิเคราะห์องค์ประกอบซ้ าท าให้ได้  3 ทักษะย่อย  คือ  1.1) ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีตัวแปรจ านวน 11 ตัวแปร  1.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจาก
เทคโนโลยี  มีตัวแปรจ านวน 12 ตัวแปร  1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีตัวแปรจ านวน 8 ตัวแปร  
2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  มีตัวแปรจ านวน16 ตัวแปร  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  
มีตัวแปรจ านวน 16 ตัวแปร  และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู้  มีตัวแปรจ านวน 15 ตัวแปร  รวมทั้งหมด 
78 ตัวแปร  
 2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นพหุแนวทาง  และเป็นไปตามการศึกษาตัวแปรในข้อที่ 1  โดยในแต่ละตัวแปรจะมี 3 
แนวทาง  ดังนี้  1) ทักษะด้านนวัตกรรม  มีแนวทางรวม 93 แนวทาง  ประกอบด้วย 3 ทักษะย่อย  คือ  
1.1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีแนวทาง 33 แนวทาง  1.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน 
จากเทคโนโลยี  มีแนวทาง 36 แนวทาง  1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีแนวทาง 24 แนวทาง   
2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  มีแนวทาง 48 แนวทาง  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  
มีแนวทาง 48 แนวทาง  และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู้  มีแนวทาง 45 แนวทาง  รวมทั้งหมด 234 
แนวทาง  โดยมีแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมดังนี้  ผู้บริหารต้องมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ  มีการส่งเสริมและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มาช่วยให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน และมีการจัดท าคู่มือการใช้ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เผยแพร่
ในหน่วยงาน  หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร  
โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมทางสถิติ  โปรแกรมส านักงาน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และหน่วยงานต้นสังกัดจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  หน่วยงานต้นสังกัดให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอบรมให้กับผู้บริหาร
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และบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) 
  

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยคือเพ่ือทราบ 1)  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
และ 2) แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
ดังนี้ 
 1.   ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  จากการศึกษา
พบว่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเป็นพหุทักษะ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ  ได้แก่ 1) ทักษะด้านนวัตกรรม  
2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล 3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  และ 4) ทักษะการจัด 
การเรียนรู้  ที่เป็นเช่นนี้เพราะในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นพ้ืนฐานสู่การขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ของโลก  ทั้งในด้านอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา  ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  โทรคมนาคม  รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน  ท าให้รูปแบบการท างานในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไป  มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารจึงกลายเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องเผชิญกับ
ความซับซ้อนของงานที่เพ่ิมขึ้น  ระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือหลักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่องช่วยชี้แนะทิศทางส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
เลือกด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึง
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยรู้จักเลือกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการบริหารและต้องมีการวางแผน  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
เพ่ือส่งผลให้การตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ
แนวคิดของไคเนอร์และลูอิส (Kleiner and Lewis) ที่เสนอว่า ลักษณะของผู้น ายุคใหม่ต้องเป็น 
ผู้ที่มีความเข้าใจและมองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและ
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อนาคต  ต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอาเซียนจะเปลี่ยนจากประเทศ
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม  คนในชาติจะท างานในโรงงานมากกว่ าการเป็นเกษตรกร  ดังนั้น   
ผู้น ายุคใหม่จึงต้องสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จะต้องค านึงถึงมลภาวะ  
อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อประเทศ  กว่า 30 ปีที่นักการศึกษาได้มองเห็น
พัฒนาการในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่การจัดการศึกษาที่ขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว  เกือบทุกห้องเรียนในสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
มีเว็บไซต์ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสจ๊วด มิล และอิมัส 
(Stuart, Mills and Emus) ที่พบว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ 
ในสถานศึกษาจะท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน  
ที่ผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี   
มีความตั้งใจที่จะแสดงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยส ารวจจากครูใหญ่จ านวน 
64 โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์  ซึ่งครูใหญ่ต้องการเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี  ต้องพัฒนาทักษะ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้องพัฒนาวิชาชีพ  และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และด้วยความส าคัญดังกล่าว  สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International 
Society For Technology in Education (ISTE))  จึงได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
(Technology standards for school administrations: TSSA) เพ่ือก าหนดความสามารถของ 
ผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 
วิสัยทัศน์  คือ  การสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์เพ่ือการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการค้ าจุนสภาพแวดล้อม  มาตรฐานที่ 2 การเรียนรู้และการสอน  คือ  
การสร้างความมั่นใจในการออกแบบหลักสูตร  กลยุทธ์การสอน  และการบูรณาการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้  โดยจัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้และการสอนที่เป็นเลิศ  มาตรฐาน  
ที่ 3 ผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพ  คือ  การประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นมืออาชีพและเพ่ิมผลิตภาพ  มาตรฐานที่ 4 การสนับสนุน  การจัดการ  และ 
การด าเนินการ  คือ  การสร้างความมั่นใจในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยสนับสนุนระบบผลผลิตเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการ  มาตรฐานที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล  
คือ การวัดและประเมินผลการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวางแผนและ 
การน าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้โดยภาพรวม  และมาตรฐานที่ 6 สังคม กฎหมาย
และประเด็นทางจริยธรรม  คือ  การเข้าใจสังคม กฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และสร้างตัวแบบความรับผิดชอบเพ่ือการตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกด้าน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บรรจบ บุญจันทร์ และ ธนกฤต พราหมน์นก ที่พบว่า ภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย  1) มีความรู้ทางเทคโนโลยี  2) มีการใช้เทคโนโลยี
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ในการเรียนการสอน  3) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร  4) มีการสนับสนุน การจัดการ และ 
การด าเนินการ  5) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลและการประเมินผล  6) มีจริยธรรม 
ในการใช้เทคโนโลยี และ 7) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี   

  1.1 ทักษะด้านนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี   และทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ที่เป็นเช่นนี้เพราะการพัฒนาของโลกที่เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแห่งการด าเนินชีวิตในแบบดิจิตอล  
การรู้เทคโนโลยีจะท าให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นหาความรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างจริงจัง  เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต 
อย่างก้าวหน้า  สมดุลและยั่งยืน  และในการด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและทัดเทียมสู่ระดับสากลได้นั้น  ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ในการผลักดันการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni)  ได้เสนอแนวคิดว่าผู้บริหารที่จะบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้บริหาร
ต้องเข้าใจกระบวนการ วิธีด าเนินการและเทคนิคด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ทักษะด้านนวัตกรรม 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเอง และ Kozloski (โคโรสกี)  
ได้เสนอว่า  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นกิจวัตรประจ าวัน  มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  มีการสร้างทีมงานและ
กลุ่มเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนางาน  สร้างผลิตภาพ
ของงาน  สร้างโอกาสการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ในทางเดียวกัน สก๊อต (Scott)  ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารไว้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูล   
การประเมินค่าและการติดต่อสื่อสาร  มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะด้านอ่ืน ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารช่วยในการคิดแก้ปัญหาได้ และ เจฟฟรี่ (Jeffrey) ได้กล่าวว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ประกอบไปด้วย  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต  และ
ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และ บรรจบ บุญจันทร์ ยังได้ให้นิยามขององค์ประกอบทักษะของ
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ผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารว่าหมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเพ่ิมขยาย 
ขีดความสามารถเชิงวิชาชีพ  อันน าไปสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  และยังรวมไปถึง  
ความรับผิดชอบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การสร้างมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล  การส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล   
การสนับสนุนและจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  และความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษา 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  สอดคล้องกับที่สมาคม
เทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society For Technology in Education (ISTE))  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 6 สังคม กฎหมายและประเด็น 
ทางจริยธรรม  ซึ่งมีขอบข่ายคลอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเสมอภาค
อีกด้วย 

  1.2 ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  ที่เป็นเช่นนี้เพราะในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถานศึกษา  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่ เข้ามาและใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น  ผู้บริหารต้อง  
มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสารสนเทศใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
ในสถานศึกษา  เลาดอนและเลาดอน (Laudon and Laudon) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เกิดจากความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ  กระบวนการการประยุกต์ใช้
อุปกรณ์  ซึ่งกระบวนการหมายถึง  ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ประเมินและน ามาใช้  ตลอดจนการออกแบบจัดการโครงสร้างและระบบสารสนเทศจนถึงการติดตั้ง  
ใช้งาน และ พนิดา พานิชกุล  ยังไดก้ล่าวว่าระบบงานส่วนใหญ่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประมวลผล
สารสนเทศ  เริ่มตั้งแต่การน าเข้าข้อมูล  การจัดเก็บ  การจัดการ  และอ่ืน ๆ  เพ่ือให้กลายเป็นสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้องและแม่นย า ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิโรจน์ นามบุรี  พบว่าการด าเนินการบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลโดยก าหนด
แบบรายงานต่าง ๆ  จัดเก็บตามลักษณะแผนงานของโรงเรียน  มีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลเป็นส านวนภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็นเท่านั้น  มีการชี้แจงเครื่องมือและแจ้งวัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บให้กับผู้ให้ข้อมูล  มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล  ใช้การจัดกลุ่มข้อมูลน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน าเสนอในรูปแบบที่ชัดเจน 
เช่น กราฟ แผนภูมิ  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากที่สุด   
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สอดคล้องกับ ปิยวรรณ เกาะแก้ว ที่ได้ศึกษาระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์  เพ่ือน ามาประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล   
เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการบริหารงานของผู้บริหาร  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  1.3 ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกิจวัตรปกติ  มีการสร้างทีมงาน 
เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ   ช่วยเหลือ
ทีมงานโดยการสร้างโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และมีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะน าไปสู่การบริหารและ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลที่ตั้งไว้  การบริหารเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์การ  เพ่ือก าหนดทิศทางและก าหนดทางเลือกและตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังที่ ลูกัส (Lucas)   
ได้เสนอกรอบงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามี 4 องค์ประกอบคือ  การวางแผนกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ  การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ มิเชล (Michael)  ได้ศึกษาองค์ประกอบ
ที่จะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  
ได้แก่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โครงสร้างและวัฒนธรรม  องค์การ  กระบวนการบริหาร  
บทบาทของบุคลากร  และกลยุทธ์องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สหรัฐ พลวงศ์  ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
การน าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงาน  
ซึ่งมีรูปแบบดังนี้  1) Automation คือ การน าคอมพิวเตอร์มาปฏิบัติงานต่าง ๆ แทนการใช้มือท า  
ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปหมดหรือบางส่วนก็ตาม เช่น ส านักงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ  ค้นหาเอกสาร  
พิมพ์จดหมายรายงาน  ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร  เรียกว่าเป็นส านักงานอัตโนมัติ 
(Office automation) งานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติและผู้บริหาร   
2) Data Processing คือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บ  บันทึก  และประมวลผลข้อมูล 
ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้  เช่น  การลงทะเบียนนักศึกษา  การเก็บเงินค่าหน่วยกิต  การค านวณผลสอบ  
การจัดท างบประมาณ  การตั้งเบิกจ่ายงบประมาณ  ซึ่งโดยรวมแล้วคืองานบัญชีและงานข้อมูลนักศึกษา  
ตลอดจนงานคะแนนสอบ  งานประมวลผลนี้เป็นงานที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิผลให้แก่ผู้ปฎิบัติ
และผู้บริหาร  3) Information System หรือ Management Information System (MIS) คือ 
ระบบประมวลผลข้อมูลที่จัดท ารายงานพิเศษส าหรับใช้ในการบริหาร  รวมถึงระบบข้อมูลภายนอก 
ที่ต้องมีทั้งสองส่วนเพราะระบบประมวลผลนั้นเน้นที่ข้อมูลภายใน  ในขณะที่การตัดสินใจของผู้บริหารนั้น
จะต้องอาศัยข้อมูลภายนอกประกอบ  เช่นเดียวกับที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้แสดงทัศนะถึงการใช้
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คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารงานว่า  คอมพิวเตอร์จะถูกน ามาใช้ในฝ่ายธุรการเพ่ือช่วยงานประมวลผล
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  การจ่ายเงินเดือนครู  
การพิมพ์ใบแจ้งผลการเรียน  การจัดตารางสอน  ตาราสอบ  การท าบัญชีงบประมาณและข้อมูลสินทรัพย์
ของโรงเรียน  อีกทั้งใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป เช่น การพิมพ์เอกสารราชการ  รายงานการประชุม  
จดหมายข่าว  เป็นต้น 

  1.4 ทักษะการจัดการเรียนรู้  ที่เป็นเช่นนี้เพราะทักษะการจัดการเรียนรู้นั้นมีความเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดกับการที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างกระบวนการให้แก่ครูและนักเรียน  ส่งเสริมให้ครู
และนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และสร้างความมั่นใจว่ามีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปในหลักสูตร  สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขส าคัญในการตอบสนองนโยบาย
การศึกษาที่เป็น “การศึกษาเพ่ือประชาชนทุกคน” ที่จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา  ตัวอย่างที่ส าคัญคือการเรียนการสอนทางไกล 
ที่ท าให้ผู้เรียนในที่ห่างไกลในชนบทที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมกับผู้ที่เรียนอยู่ในสถานที่ในเมือง  
รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลของโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรียนรู้โดยสามารถ
ใช้เวลาเพ่ิมเติมกับบทเรียนด้วยสื่อซีดีรอมเพ่ือตามให้ทันเ พ่ือน  ผู้ เรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้
อินเทอร์เน็ตยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้จากฐานข้อมูลที่หลากหลาย
และกว้างขวางอย่างที่ระบบฐานข้อมูลหรือห้องสมุดเดิมไม่สามารถรองรับได้   ผู้บริหารที่มีความรู้ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบการเรียนการสอน  การสร้างผู้มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ในระดับต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าไปสู่การคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดังที่ AIR ได้เสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีทักษะด้านการเรียนรู้และการสอนต้องสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ  อ านวยความสะดวกให้ครู
และนักเรียนเข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็ว  ทุกที่ทุกเวลา  เกิดความมั่นใจในระบบการเรียนการสอน  
สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์  ได้เสนอว่า  ทักษะด้านการศึกษาและด้านการจัดการเรียนรู้นั้น
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจการจัดการเรียนการสอนแล้ว
ย่อมจะบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้โดยยาก  ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น า
ทางการสอน (Instructional leader) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society For Technology in Education 
(ISTE)) ได้ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานที่ 2 การเรียนรู้และการสอน  คือ  
การสร้างความมั่นใจในการออกแบบหลักสูตร  กลยุทธ์การสอน  และการบูรณาการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้  โดยจัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้และการสอนที่เป็นเลิศ  ซึ่งมีขอบข่าย
คลอบคลุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่
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ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน  สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่
นวัตกรรมในการเรียนรู้  จัดสิ่งแวดล้อมที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิด  การตัดสินใจ  และทักษะการแก้ปัญหา  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สอดคล้องกับการศึกษาของ วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา 
ที่ได้ท าการศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ได้ตาม 
ระดับความสามารถของตนเอง ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  การใช้งาน
ในห้องปฏิบัติการ  มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาท างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น  การจ าลองแบบ  
การออกแบบวงจรไฟฟ้า  การควบคุม การทดลอง  ซึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัยในปัจจุบันต่างผนวกความสามารถ
ของเทคโนโลยีเข้าไปด้วยทั้งสิ้น  การใช้ในงานประจ าและงานบริการ  มีการใช้ในงานประจ าและ 
งานบริการ  เช่น การจัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน  นักศึกษา  การเลือกเรียน  การลงทะเบียนเรียน  
การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ  ข้อมูลผู้ปกครองหรือข้อมูลครู  
ซึ่งการมีข้อมูลดังกล่าวท าให้ครูอาจารย์สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างดี  รวมทั้งครูอาจารย์
สามารถพัฒนาตนเองได้สูงขึ้น  สอดคล้องกับ ไพรินทร์ ชมมะลิ ที่พบว่าการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ 
ในการศึกษานั้นจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน  ท าให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของ
อาจารย์  และสถาบันการศึกษาอาจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อีกด้วย  
  2.  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  จากการศึกษาพบว่าแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นพหุแนวทาง รวมทั้งหมด 
234 แนวทาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ท าให้วิถีการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป   
เกิดการแข่งขันทางปัญญา  โดยการใช้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น  บุคคล 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู้  ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ย่อมมีข้อได้เปรียบในด าเนินชีวิต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้  การพัฒนาของโลกที่ไม่หยุดนิ่งเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21  
ที่เป็นยุคแห่งการด าเนินชีวิตในแบบดิจิตอล  การรู้เทคโนโลยีจะท าให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการค้นหาความรู้เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์  จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างจริงจัง  ผู้บริหารที่ไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นคนที่ตามไม่ทัน 
การเปลี่ยนแปลงของโลก  การพัฒนาทักษะเป็นกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคคลให้มีทัศคติ 
ที่ถูกต้องหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมที่ไม่ถูกต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ให้มีความรู้
ความเข้าใจ  มีทักษะ  พฤติกรรม  มีทัศนคติที่ได้มาตรฐานที่องค์กรต้องการให้เป็นไป  เพ่ือเป็นการปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร  เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรที่มีมาตรฐานต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
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ระบบมาตรฐานขององค์กรจึงจะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา มีความก้าวหน้า มีความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างชื่อเสียงได้  ดังที่ พัฒนา สุขประเสริฐ ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จะเพ่ิมพูน
สมรรถภาพของบุคลากรในการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนานิสัยแห่งความคิดและ 
การกระท า  ความช านิช านาญ  ความรู้  และ  ชูชัย สมิทธิไกร  ให้ความหมายว่าการฝึกอบรม (Training) 
คือกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skills)  
ความสามารถ (Ability)  และเจตคติ (Attitude)  อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น การฝึกอบรมโดยอาศัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างยิ่ง  จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า   
การใช้เทคโนโลยีโต้ตอบ (Interactive Technologies) จะสามารถ 1) ลดเวลาการเรียนรู้ประมาณ 50%  
2) ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการออกแบบและการผลิต  3) การสอนมีความคงที่  4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะท าหน้าที่เป็นผู้น าในการเรียนรู้ (Mastery of learning) เพราะถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่เรียนรู้
ก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปเรียนขั้นต่อไปในโปรแกรมที่ก าหนด  และ 5) เป็นการเพ่ิมการจ าได้และเพ่ิมแรงจูงใจ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมอันเป็นผลจากการโต้ตอบและการป้อนกลับจากโปรแกรม  ในเรื่องนี้  สมชาย หิรัญกิตติ  
ได้เสนอลักษณะของการพัฒนาทักษะดังนี้  1) การอบรมขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT) 
เป็นการอบรมอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับวิธีที่บุคลากรท างานและให้บุคลากรท างานภายใต้การควบคุม
ของผู้ฝึกอบรม  2) การอบรมแบบสอนงาน (Job Instruction Training : JIT) เป็นการอบรมโดยตรง
จากการท างาน  เนื่องจากมีงานจ านวนมากที่ต้องท าตามล าดับขั้นตอน  ซึ่งการสอนที่ดีที่สุดคือ  
การสอนเป็นขั้น ๆ ไป  กระบวนการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่การเขียนขั้นตอนที่จ าเป็นทั้งหมด   
โดยเรียงตามล าดับว่าควรท าอะไร  แล้วเขียนจุดส าคัญเพ่ือแสดงวิธีการและเหตุผลที่ต้องท า  
ในแต่ละขั้นตอน   3) วิธีการบรรยาย (Lectures) เป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียว  ซึ่ งผู้สอน 
ใช้ในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการพูดเป็นส่วนใหญ่  เป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายในการให้ความรู้  
แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มใหญ่  4) เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์  5) การใช้โปรแกรมการเรียนรู้   
6) การอบรมโดยการสร้างสถานการณ์ จ าลอง (Vestibule)  7) การอบรมโดยอาศัยพ้ืนฐาน 
ทางคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าในการด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น  ทรัพยากรบุคคลเป็นรากฐานที่ส าคัญในการผลักดัน การเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและควรได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น  สอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคล พบว่า ปัจจัยในด้านความก้าวหน้านั้น  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการท างานบุคคลเป็นอย่างมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัย  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย  ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่าผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สายเป็นตัวแปร 
ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล ทักษะการประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงาน และทักษะการจัดการเรียนรู้  เป็นทักษะที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรน าแนวทางการส่งเสริมทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ไปก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  และน าไปสร้างเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนด ารงต าแหน่ง
และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 4. ในการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
ควรให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นล าดับแรก   
มีการจัดระบบภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีการพัฒนาโครงข่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเชื่อมโยงกันได้  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  รวมไปถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดหาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  และพัฒนาเป็นรูปแบบการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 2.  พัฒนางานวิจัยโดยการน าไปปฏิบัติในสถานศึกษาที่สนใจอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 

การศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
-  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์งานวิจัย 
-  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์งานวิจัย 
-  แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์งานวิจัย 
 

1.  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
2.  นายกฤษดา  ค าอาจ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3.  นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
4.  ดร. ณรินทร์  ช านาญด ู ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี 
5.  นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 
6.  นายประทีป  จ าปาศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุรี 
7.  ผศ. วิจารณ์  สงกรานต์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8.  ผศ. อุบลรัตน์  ศิริสุขโภคา อาจารย์/กรรมการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  นายสุทัศน์  รงรอง  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่อง  การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ท่านคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ควรมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไร 
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*** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ *** 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหา 

-  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
-  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

1.  ผศ.ดร. ประภาษ  เพ็งพุ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  ผศ.ดร. จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย อาจารย์กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3.  ดร. ประพจน์  แย้มทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
4.  ดร. กนกพร  พิริยวุฒิกรอุดม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์  จังหวัดราชบุรี 
5.  ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
 

ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

1 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System - MIS) ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Information System - EIS) เพื่อก าหนด
กรอบทิศทางในการบริหารสถานศึกษา 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

3 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
(Decision Support System - DSS) ในการบริหารสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส านักงาน  
(Office Information System) ได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบผู้เชีย่วชาญ  
(Expert System) เพื่อช่วยหาข้อสรุปหรือค าแนะน า 
ที่ต้องการในการบริหารสถานศึกษา 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

6 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในการบริหารงานทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร ์

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม 
(Computer-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 
ผู้บริหารสามารถใช้เว็บเป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม  
(Web-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Conference)  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

10 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยภาพ (Video Conference) 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

11 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร ์ 
(Computer Teleconference) 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

12 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 



234 
 

ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

13 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกจิการนักเรยีน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบคุลากร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

15 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรการ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

16 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการเงิน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

17 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทั่วไป 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

18 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานพัสด ุครุภัณฑ ์

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

19 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เช่น E-Office, E-Filling 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

21 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการบรหิารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

22 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก
สถานศึกษาไวด้้วยกันอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

23 
ผู้บริหารสามารถประมวลผลข้อมลูเพื่อช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

24 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

25 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้
กับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

26 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาวิธีแกไ้ข 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 
ผู้บริหารสามารถจดัหาวิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

28 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองสู่สาธารณะ  
เช่น Weblog, Website 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธ ี

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาสมัยใหม่  
เช่น Tablet, Smart Board 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

33 
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

34 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา
โดยไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

35 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

36 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างความสมัพันธ์ภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

37 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นฐานในการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

38 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

39 
ผู้บรหิารสามารถก าหนดวสิัยทัศน์ท่ีแสดงถึงการใหค้วามส าคญั
กับการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

40 
ผู้บริหารสามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานท่ีได้จาก 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

41 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มาช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

42 
ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูของสถานศึกษา 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

43 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

44 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อคัดเลือกข้อมลูที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและน าข้อมลู
มาใช้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

45 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

46 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการให้บริการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

47 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตามลักษณะของงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

48 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

49 
ผู้บริหารสามารถจดัสรรงบประมาณสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

50 
ผู้บรหิารสามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

51 
ผู้บรหิารสามารถแนะน าการออกแบบระบบการเรยีนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

52 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

53 
ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

54 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรทีม่ีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน ามาส่งเสริมสนับสนุน 
การเรยีนรู้ของบุคลากรในสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

55 
ผู้บริหารสามารถให้ความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

56 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน 
การให้บริการภายในสถานศึกษา เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ 
การตรวจสอบผลการเรยีน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

57 
ผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
ให้บุคลากรมีโอกาสได้ใช้เครือข่ายเพื่อแสวงหาความรู ้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

58 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได ้

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

59 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศกึษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรยีนการสอน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

60 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศกึษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรยีนการสอน
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

61 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

62 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศและบันทึก
เก็บไว้ในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

63 

ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตส าหรับ
ครูผูส้อน (Productivity Tools) เช่น ใบความรู้ ใบงาน  
ในรูปแบบดิจิตอล 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

64 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนการสอน   
เช่น การเก็บคะแนน การค านวณผลการเรยีน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

65 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

66 
ผู้บรหิารสามารถเผยแพร่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ส่งเสรมิการบริหารและการจัดการเรยีนรู้ของสถานศึกษา 

0 0 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

67 
ผู้บริหารตดิตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษา 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

68 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรูต้ลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

0 0 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

69 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ 
เช่น คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

0 0 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

70 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัระบบ
และเผยแพร่ความรูด้้านการบริหารสถานศึกษา 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

71 
ผู้บริหารสามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและภมูิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

72 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

73 
ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เนต็เปน็สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
และการทศันศกึษาเสมือนด้วยแหล่งเรยีนรูเ้สมือนจากเว็บไซต์ 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

74 
ผู้บริหารสามารถบรูณาการความรูด้้านเทคโนโลยีและ 
ทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครผูู้สอน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

75 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในทุกสาขาวิชา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

76 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

77 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยไีรส้าย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

78 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

79 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

80 
ผู้บริหารตดิตามข่าวสารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสารอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

81 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

82 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อความบันเทิง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

83 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการชีวิตประจ าวัน 
เช่น การวางแผน ปฏิทินนัดหมาย เตือนความจ า 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

84 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการค านวณ เช่น  
เครื่องคิดเลข การค านวณภาษ ี

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

85 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึกการประชุม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

86 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

87 
ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการอ่าน เขียน แก้ไข 
ไฟล์เอกสาร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

88 
ผู้บริหารสามารถใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสาร 
เช่น Facebook, Line 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

89 ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซตห์รือบล็อกไดด้้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

90 
ผู้บริหารสามารถใช้ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
ในการติดต่อสื่อสาร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

91 
ผู้บรหิารปฏิบตัิตนตามกฎหมายและพระราชบญัญัติทีเ่กี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

92 
ผู้บริหารปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ ์กติกา มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

93 
ผู้บริหารสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยไม่ละเมดิต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

94 
ผู้บรหิารสามารถแนะน ารูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

95 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการสร้างช้ินงานน าเสนอ 
จากคอมพิวเตอร์ให้กับบคุลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

96 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
เพื่อพิมพ์เอกสารได ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

97 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดรูปแบบเอกสาร 
ตามแบบหนังสือราชการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

98 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการสรา้งกราฟและแผนภูมิ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

99 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมตารางการท างาน 
ในการค านวณและท างานด้านบญัชี 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

100 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมลู 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถงึข้อมูลของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

101 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

102 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รูปดา้นกราฟิก 
ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

103 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ 
ที่หลากหลาย เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Safari 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

104 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา
ทางคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA, C 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

105 ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ 1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

106 ผู้บริหารสามารถส ารองข้อมลูและกู้คืนข้อมูลได ้ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

107 ผู้บริหารสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

108 
ผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูล 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

109 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคณุภาพของข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้นก่อนน ามาใช้งาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

110 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เช่น Printer, Scanner 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

111 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอร ์เช่น Printer, Scanner 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา   

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ค่า 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห์ 1 2 3 4 5 

112 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณบ์นัทึกข้อมูล เช่น  
CD, Flash Drive 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

113 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอรไ์ด้ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

114 
ผู้บริหารสามารถแก้ปญัหาเบื้องตน้ท่ีเกิดขึ้นกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยตี่าง ๆ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

115 

ผู้บริหารสามารถปฏิบัตตินอย่างถูกต้องในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น การใส่ USERNAME และ PASSWORD 
ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, การ LOGOUT เมื่อเลิกใช้งาน 
ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

116 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ก าจัด และป้องกันข้อมูล 
จากไวรสัคอมพิวเตอร ์

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

117 
ผู้บริหารสามารถจดัการบ ารุงรักษาข้อมูล เช่น Scan Disk, 
Disk Defragmenter 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

118 
ผู้บริหารสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมลู 
ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

119 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคดิ และ
ทัศนะของตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

120 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด้านความเที่ยง 

  -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
  -  รายชื่อหน่วยงานที่ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือหน่วยงานที่ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  8  ฉบับ 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  8  ฉบับ 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  8  ฉบับ 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  8  ฉบับ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง 
 
      Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 
Excluded(a) 0 .0 
Total 32 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.963 120 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00001 479.6250 1779.597 .295 .963 
VAR00002 480.0000 1757.742 .521 .963 
VAR00003 479.8750 1771.597 .326 .963 
VAR00004 479.9063 1760.991 .476 .963 
VAR00005 479.6875 1778.996 .213 .963 
VAR00006 480.2500 1767.226 .331 .963 
VAR00007 480.3438 1763.394 .365 .963 
VAR00008 480.0000 1764.065 .479 .963 
VAR00009 480.1563 1760.652 .503 .963 
VAR00010 480.2188 1753.209 .534 .963 
VAR00011 480.2500 1761.677 .448 .963 
VAR00012 480.2813 1770.789 .305 .963 
VAR00013 480.4375 1767.609 .325 .963 
VAR00014 480.0625 1757.544 .515 .963 
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Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00015 480.1250 1757.984 .503 .963 
VAR00016 480.2188 1763.531 .456 .963 
VAR00017 480.2188 1753.273 .623 .963 
VAR00018 480.0938 1764.539 .418 .963 
VAR00019 480.0313 1773.257 .288 .963 
VAR00020 480.1563 1776.265 .267 .963 
VAR00021 480.2813 1765.564 .402 .963 
VAR00022 480.3750 1766.306 .412 .963 
VAR00023 480.4063 1771.346 .306 .963 
VAR00024 480.2500 1764.000 .464 .963 
VAR00025 480.2188 1766.047 .415 .963 
VAR00026 480.2813 1768.144 .362 .963 
VAR00027 480.2500 1758.000 .565 .963 
VAR00028 480.3125 1777.190 .266 .963 
VAR00029 479.7813 1758.434 .561 .963 
VAR00030 479.9375 1763.802 .466 .963 
VAR00031 479.9063 1761.507 .531 .963 
VAR00032 480.2813 1756.854 .537 .963 
VAR00033 479.9688 1753.902 .571 .963 
VAR00034 479.8125 1758.415 .531 .963 
VAR00035 479.9375 1782.060 .190 .963 
VAR00036 480.1563 1758.910 .531 .963 
VAR00037 479.9063 1760.023 .521 .963 
VAR00038 480.0000 1750.323 .551 .963 
VAR00039 479.6875 1747.770 .692 .962 
VAR00040 479.8438 1752.265 .544 .963 
VAR00041 479.9375 1743.867 .624 .962 
VAR00042 479.7500 1749.806 .570 .963 
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Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00043 479.9375 1747.028 .634 .962 
VAR00044 480.0625 1769.931 .347 .963 
VAR00045 479.8750 1776.694 .244 .963 
VAR00046 479.9688 1763.644 .402 .963 
VAR00047 479.9063 1761.830 .418 .963 
VAR00048 480.0313 1760.870 .415 .963 
VAR00049 479.9063 1776.152 .256 .963 
VAR00050 480.0000 1770.581 .292 .963 
VAR00051 480.0938 1769.507 .282 .963 
VAR00052 480.1563 1778.717 .188 .963 
VAR00053 479.8438 1778.394 .160 .963 
VAR00054 480.0313 1783.773 .105 .963 
VAR00055 480.0313 1775.902 .202 .963 
VAR00056 480.1563 1779.168 .172 .963 
VAR00057 480.2500 1783.484 .110 .963 
VAR00058 480.2813 1761.757 .382 .963 
VAR00059 480.1875 1750.931 .530 .963 
VAR00060 480.2500 1763.613 .380 .963 
VAR00061 480.2813 1767.370 .310 .963 
VAR00062 480.1563 1762.975 .439 .963 
VAR00063 480.1875 1767.770 .338 .963 
VAR00064 480.2188 1791.725 .001 .964 
VAR00065 480.4688 1778.515 .193 .963 
VAR00066 480.3125 1792.351 -.008 .964 
VAR00067 480.4063 1793.797 -.030 .964 
VAR00068 480.7188 1781.564 .143 .963 
VAR00069 480.4063 1785.539 .100 .963 
VAR00070 480.2813 1795.628 -.060 .964 
VAR00071 480.3438 1783.136 .143 .963 
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Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00072 480.4063 1783.217 .136 .963 
VAR00073 480.5313 1777.547 .215 .963 
VAR00074 480.3750 1788.758 .040 .964 
VAR00075 480.5000 1777.161 .200 .963 
VAR00076 480.4375 1780.254 .180 .963 
VAR00077 480.7500 1774.000 .219 .963 
VAR00078 480.5938 1763.797 .349 .963 
VAR00079 480.7500 1765.677 .352 .963 
VAR00080 480.6875 1774.415 .244 .963 
VAR00081 480.4375 1784.899 .101 .963 
VAR00082 480.4375 1786.319 .099 .963 
VAR00083 480.5625 1770.383 .389 .963 
VAR00084 480.0313 1758.547 .550 .963 
VAR00085 479.9375 1749.673 .626 .963 
VAR00086 480.0000 1744.710 .722 .962 
VAR00087 480.3750 1745.403 .712 .962 
VAR00088 480.0313 1752.999 .605 .963 
VAR00089 479.9375 1734.448 .749 .962 
VAR00090 480.0313 1739.709 .676 .962 
VAR00091 480.2500 1746.129 .649 .962 
VAR00092 480.0625 1753.480 .548 .963 
VAR00093 480.1250 1731.661 .732 .962 
VAR00094 480.5000 1749.032 .622 .963 
VAR00095 480.0000 1739.871 .692 .962 
VAR00096 480.0625 1755.351 .548 .963 
VAR00097 480.3750 1737.532 .671 .962 
VAR00098 479.9688 1748.676 .544 .963 
VAR00099 480.1875 1764.673 .424 .963 
VAR00100 480.0938 1762.991 .500 .963 
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Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00101 480.2188 1743.273 .620 .962 
VAR00102 480.1563 1743.297 .577 .963 
VAR00103 479.8750 1749.661 .646 .963 
VAR00104 479.9375 1764.577 .426 .963 
VAR00105 480.1875 1732.351 .722 .962 
VAR00106 479.9375 1758.577 .469 .963 
VAR00107 479.9688 1753.257 .581 .963 
VAR00108 479.7500 1755.419 .572 .963 
VAR00109 479.7813 1749.854 .571 .963 
VAR00110 480.2188 1762.176 .428 .963 
VAR00111 480.4688 1749.612 .504 .963 
VAR00112 480.3438 1737.394 .680 .962 
VAR00113 480.2188 1741.660 .617 .962 
VAR00114 480.2500 1781.871 .126 .963 
VAR00115 480.0313 1759.451 .477 .963 
VAR00116 480.0000 1760.194 .458 .963 
VAR00117 480.2500 1762.065 .420 .963 
VAR00118 480.3750 1749.726 .584 .963 
VAR00119 480.1563 1741.814 .727 .962 
VAR00120 479.7813 1757.015 .585 .963 
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ภาคผนวก ฉ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 -  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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รายช่ือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1.   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 โรงเรียนปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 โรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธานี 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  จังหวัดอ่างทอง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 โรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง  จังหวัดปราจีนบุรี 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสาคร 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 โรงเรียนพระแสงวิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
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15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง  จังหวัดชลบุรี 
17. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู 
18. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย 
19. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม 
20. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร 
21. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
22. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม 
23. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
24. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ 
25. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จังหวัดอุบลราชธานี 
26. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ ารุง  จังหวัดนครราชสีมา 
27. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ 
28. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 โรงเรียนรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
29. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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30. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  จังหวัดล าพูน 
31. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
32. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จังหวัดน่าน 
33. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
34. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
35. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร 
36. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

…………………………………………………………..…………………………………………… 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ

วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา”  ข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของท่าน 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถาม
ทุกข้อตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน  ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่า  
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกอบด้วย   
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) และศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน 
(ตอบคนละ 1 ฉบับ)   

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) 

แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1   ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของผู้บริหารสถานศึกษา   
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว  โปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์  ซึ่งผู้วิจัย 

ได้แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว  และทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ส าหรับความร่วมมือ 
ในการตอบแบบสอบถาม 

 

                                                                   นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1    ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง :   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ให้ตรงกับสถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง   

2. อายุ 
  ไม่เกิน 30 ปี   30–40 ปี    
  41–50 ปี         50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี      ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 ศึกษานิเทศก์  
 ผู้บริหารโรงเรียน  
 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ไม่เกิน 5 ปี   5 - 10 ปี  
 11 - 15 ปี  16 - 20 ปี 
 21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

ค าชี้แจง :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าข้อค าถามท่ีปรากฏ
เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้  

 ระดับ  5  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับมากที่สุด   

 ระดับ  4  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับมาก   

 ระดับ  3  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับปานกลาง   

 ระดับ  2  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับน้อย   

 ระดับ  1  หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ในระดับน้อยที่สุด   

  

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

1 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System - MIS)  
ในสถานศึกษา 

      

2 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Information System - EIS)  
เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางในการบริหารสถานศึกษา 

      

3 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System - DSS)  
ในการบริหารสถานศึกษา 

      

4 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบสารสนเทศส านักงาน  
(Office Information System) ได้สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานศึกษา 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

5 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 
เพ่ือช่วยหาข้อสรุปหรือค าแนะน าที่ต้องการในการบริหาร
สถานศึกษา 

      

6 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในการบริหารงานทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

      

7 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม 
(Computer-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

      

8 
ผู้บริหารสามารถใช้เว็บเป็นเครื่องมือช่วยฝึกอบรม  
(Web-Based Training) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

      

9 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Conference)  

      

10 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยภาพ (Video Conference) 

      

11 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์  
(Computer Teleconference) 

      

12 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

      

13 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

      

14 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคลากร 

      

15 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรการ 

      

16 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการเงิน 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

17 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทั่วไป 

      

18 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

      

19 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานชุมชน 

      

20 
ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น E-Office, E-Filling 

      

21 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

      

22 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก
สถานศึกษาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

      

23 
ผู้บริหารสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา 

      

24 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 

      

25 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

      

26 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไข 

      

27 
ผู้บริหารสามารถจัดหาวิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

      

28 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

29 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

      

30 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองสู่สาธารณะ เช่น 
Weblog, Website 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

31 
ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี 

      

32 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่ เช่น 
Tablet, Smart Board 

      

33 
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนด 

      

34 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

      

35 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

      

36 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา 

      

37 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นฐานในการเรียนรู้ 

      

38 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

      

39 
ผู้บริหารสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการให้ความส าคัญ
กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในสถานศึกษา 

      

40 
ผู้บริหารสามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่ได้จาก 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน 

      

41 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

      

42 
ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของสถานศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

43 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 

      

44 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและน าข้อมูล
มาใช้อย่างเหมาะสม 

      

45 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

      

46 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือในการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      

47 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของงาน 

      

48 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

      

49 
ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

      

50 
ผู้บริหารสามารถวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

      

51 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการออกแบบระบบการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      

52 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

      

53 
ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะครูในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

      

54 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

55 
ผู้บริหารสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

      

56 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
ภายในสถานศึกษา เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ การตรวจสอบ
ผลการเรียน 

      

57 
ผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
ให้บุคลากรมีโอกาสได้ใช้เครือข่ายเพ่ือแสวงหาความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

      

58 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

      

59 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      

60 
ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      

61 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

      

62 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและบันทึก
เก็บไว้ในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

      

63 

ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตส าหรับ
ครูผู้สอน (Productivity Tools) เช่น ใบความรู้ ใบงาน  
ในรูปแบบดิจิตอล 

      

64 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น 
การเก็บคะแนน การค านวณผลการเรียน 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

65 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

      

66 
ผู้บริหารสามารถเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ส่งเสริมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

      

67 
ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษา 

      

68 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

      

69 
ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ 
เช่น คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

      

70 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบ
และเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา 

      

71 
ผู้บริหารสามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 

      

72 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

      

73 
ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
และการทัศนศึกษาเสมือนด้วยแหล่งเรียนรู้เสมือนจากเว็บไซต์ 

      

74 
ผู้บริหารสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะ
การจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ให้กับครูผู้สอน 

      

75 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้และพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

76 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

      

77 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

      

78 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

      

79 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ด้วยตนเอง 

      

80 
ผู้บริหารติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารอยู่เสมอ 

      

81 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน       

82 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง       

83 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการชีวิตประจ าวัน 
เช่น การวางแผน ปฏิทินนัดหมาย เตือนความจ า 

      

84 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการค านวณ เช่น  
เครื่องคิดเลข การค านวณภาษี 

      

85 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึกการประชุม       

86 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว 

      

87 
ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการอ่าน เขียน แก้ไข 
ไฟล์เอกสาร 

      

88 
ผู้บริหารสามารถใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสาร 
เช่น Facebook, Line 

      

89 ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกได้ด้วยตนเอง       

90 
ผู้บริหารสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
ในการติดต่อสื่อสาร 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

91 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างถูกต้อง 

      

92 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

      

93 
ผู้บริหารสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

      

94 
ผู้บริหารสามารถแนะน ารูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

      

95 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการสร้างชิ้นงานน าเสนอ 
จากคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

      

96 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
เพ่ือพิมพ์เอกสารได้ 

      

97 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดรูปแบบเอกสาร 
ตามแบบหนังสือราชการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

      

98 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการสร้างกราฟและแผนภูมิ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได้ 

      

99 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมตารางการท างาน 
ในการค านวณและท างานด้านบัญชี 

      

100 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 

      

101 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา 

      

102 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 
ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ 

      

103 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ที่หลากหลาย เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Safari 
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ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

104 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ทางคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA, C 

      

105 ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์       
106 ผู้บริหารสามารถส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้       

107 ผู้บริหารสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       

108 
ผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ 

      

109 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพของข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้นก่อนน ามาใช้งาน 

      

110 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เช่น Printer, Scanner 

      

111 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น Printer, Scanner 

      

112 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น CD, 
Flash Drive 

      

113 ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้       

114 
ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดข้ึนกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 

      

115 

ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น การใส่ USERNAME และ PASSWORD 
ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, การ LOGOUT เมื่อเลิกใช้งาน 
ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

      

116 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ก าจัด และป้องกันข้อมูล 
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

      

117 
ผู้บริหารสามารถจัดการบ ารุงรักษาข้อมูล เช่น Scan Disk, 
Disk Defragmenter 

      

 

 



269 
 

ข้อ 
ตัวแปรทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

118 
ผู้บริหารสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

      

119 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ทัศนะของตนเอง 

      

120 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

      

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ช 
การหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
-  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
-  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
-  แบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



271 
 

 



272 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการหาแนวทาง 
การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
1.  ดร. รัชชัยย์  ศรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี 
2.  ดร. เกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา  จังหวัดราชบุร ี
3.  ดร. สายฝน  ภานุมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จังหวัดราชบุรี 
4.  ดร. ประสงค์  กลิ่นบรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5.  ดร. อาคม  มากมีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวัดนครปฐม  
6.  ดร. จตุรงค์  อินทรรุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม 
7.  ดร. ธนกฤต  พราหมน์นก รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จงัหวัดราชบุรี 
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แบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการส่งเสริม 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
…………………………………………………………..…………………………………………… 

 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการหาแนวทางการส่งเสริมทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ในวิทยานิพนธ์  เรื่อง “การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา”  ข้อมูลที่ได้จากการแสดง 
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จึงขอความกรุณาจากท่าน
ได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน  ดังนี้  

ตอนที่ 1  ข้อค้นพบการวิจัย   
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านศึกษารายละเอียดของข้อค้นพบการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
 ตอนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการหาแนวทางการส่งเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ตามประเด็นการค้นพบของผู้วิจัย  เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป   และผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
                                                                   นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ 

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อค้นพบการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือทราบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.  เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 

สรุปข้อค้นพบของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา”  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 36 เขต  โดยผู้ให้ข้อมูลระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารและศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  และระดับปฏิบัติการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารและครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  พบว่า  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีทั้งหมด 4 ทักษะ  ดังนี้   
  1)  ทักษะด้านนวัตกรรม  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย  รวม 31 ตัวแปร  ได้แก่  
   1.1)  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีจ านวน 11 ตัวแปร 
   1.2)  ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี  มีจ านวน 12 ตัวแปร 
   1.3)  ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีจ านวน 8 ตัวแปร 
  2) ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล  มีจ านวน 16 ตัวแปร 
  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  มีจ านวน 16 ตัวแปร 
  4) ทักษะการจัดการเรียนรู้  มีจ านวน 15 ตัวแปร 

การศึกษาข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางการส่งเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และผู้วิจัยจะน าไปเสนอเป็นแนวทางที่สมบูรณ์ต่อไป 
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ตอนที่ 2  แนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 

ท่านมีความคิดเห็นต่อการก าหนดแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  อย่างไร  
ด้านที่ 1   ทักษะด้านนวัตกรรม 
 1.1   ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

1 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลของสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

2 

ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
และพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

3 

ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการสร้างสถานการณ์
จ าลองเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม 
ในการบริหารสถานศึกษา 

 
1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

4 
ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูล 
จากระบบคอมพิวเตอร์ 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

5 

ผู้บริหารสามารถแนะน ารูปแบบ 
การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

6 
ผู้บริหารสามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 



276 
 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

7 

ผู้บริหารสามารถแนะแนวทาง 
การจัดรูปแบบเอกสารตาม 
แบบหนังสือราชการให้กับบุคลากร
ในสถานศึกษาได้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

8 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านกราฟิกในการสร้างภาพ
และตกแต่งภาพ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

9 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการสร้าง
ชิ้นงานน าเสนอจากคอมพิวเตอร์
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

10 
ผู้บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพ่ือใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เช่น 
Printer, Scanner 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

11 
ผู้บริหารสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ 
ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 
 1.2   ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยี   
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ 
กติกา มารยาทในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสม 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

2 
ผู้บริหารสามารถใช้ Social Network 
ในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
Facebook, Line 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 
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ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

3 
ผู้บริหารสามารถแนะน าวิธีการสร้าง
กราฟและแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

4 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรม
ประมวลผลค าเพ่ือพิมพ์เอกสารได้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

5 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

6 
ผู้บริหารสามารถสร้างเว็บไซต์ 
หรือบล็อกได้ด้วยตนเอง 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

7 
ผู้บริหารสามารถเลือกและพิจารณา
คุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ก่อนน ามาใช้งาน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

8 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

9 
ผู้บริหารสามารถใช้สมาร์ทโฟน 
ในการอ่าน เขียน แก้ไขไฟล์เอกสาร 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

10 

ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และทัศนะของตนเอง 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 



278 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

11 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการจดบันทึกการประชุม 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

12 
ผู้บริหารสามารถใช้งานโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 

 1.3   ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น  
การใส่ USERNAME และ PASSWORD  
ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์, การ LOGOUT 
เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

 
 
1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

2 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ก าจัด 
และป้องกันข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

3 
ผู้บริหารสามารถดูแลรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล 
ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

4 
ผู้บริหารสามารถจัดการบ ารุงรักษา
ข้อมูล เช่น Scan Disk,  
Disk Defragmenter 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

5 
ผู้บริหารสามารถใช้งานอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เช่น CD, Flash Drive 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 
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6 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข 
การค านวณภาษี 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

7 
ผู้บริหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer, 
Scanner 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

8 
ผู้บริหารสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 
ด้านที่ 2   ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

1 

ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากร 
ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

2 

ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการให้บริการภายในสถานศึกษา 
เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ  
การตรวจสอบผลการเรียน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

3 

ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

4 
ผู้บริหารสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 



280 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

5 
ผู้บริหารสามารถแนะน า 
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

6 

ผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร 
มีโอกาสได้ใช้เครือข่ายเพ่ือแสวงหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

7 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และ 
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

8 
ผู้บริหารสามารถวิจัยและพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

9 
ผู้บริหารสามารถแนะน าการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

10 
ผู้บริหารสามารถสรรหาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

11 
ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

12 

ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตามลักษณะของงาน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 
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13 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

14 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

15 

ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษา
ให้มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับการเรียนการสอน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

16 

ผู้บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษา
ให้มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับการเรียนการสอน 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 
ด้านที่ 3   ทักษะการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

1 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามา 
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

2 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานชุมชน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

3 
ผู้บริหารสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 



282 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

4 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

5 

ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

6 

ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น  
E-Office, E-Filling 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

7 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานบุคลากร 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

8 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานการเงิน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

9 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารทั่วไป 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

10 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานธุรการ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

11 
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
เพ่ือหาวิธีแก้ไข 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 
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12 
ผู้บริหารสามารถประมวลผลข้อมูล
เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

13 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

14 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

15 
ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานวิชาการ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

16 
ผู้บริหารสามารถจัดหาวิธีการบริหารงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 
ด้านที่ 4   ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 

ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

1 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส
ในการใช้และพัฒนาความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

2 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้มากข้ึน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 
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3 

ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

4 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาเครือข่าย 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

5 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทาง 
การจัดระบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

6 

ผู้บริหารสามารถบูรณาการความรู้
ด้านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

7 

ผู้บริหารสามารถออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ทุกหนแห่ง  โดยเรียนรู้จากสื่อ เช่น 
คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์   

 
1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

8 

ผู้บริหารสามารถออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มี 
การเรียนรู้ตลอดเวลา  โดยใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

9 
ผู้บริหารสามารถแนะแนวทาง 
การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล 
ด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 
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ที ่ ทักษะด้าน ICT แนวทางการส่งเสริม 

10 

ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการบริหารสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

11 
ผู้บริหารติดตามข่าวสาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารอยู่เสมอ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

12 

ผู้บริหารสามารถเผยแพร่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ส่งเสริมการบริหารและ 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

13 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ด้วยตนเอง 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

14 

ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เน็ต 
เป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
และการทัศนศึกษาเสมือน 
ด้วยแหล่งเรียนรู้เสมือนจากเว็บไซต์ 

 

1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

15 

ผู้บริหารสามารถแนะน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  
เช่น การเก็บคะแนน การค านวณ 
ผลการเรียน 

 
1……………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………. 

 
 

*** ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส าหรับความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ *** 
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