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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของผูอ้ำานวยการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ศึกษาคือ ผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 375 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีค่าความเชื่อมั่น .946 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจัดลำาดับความสำาคัญของค่าดัชนีจัดเรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นแบบ
ปรับปรุง (PNI

modified
) 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้อำานวยการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT อยู่ในระดับมากที่สุด  
รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน
และการสื่อสารทางไกล ตามลำาดับ ความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ดา้นการประเมินการใช้ ICT ในสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก ่ดา้นการใชค้อมพวิเตอร์
ขั้นพื้นฐาน และด้านการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ตามลำาดับ
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Abstract
The purpose of this research is to study the need for training to enhance information 

and communication technology competencies. of the Director of Basic Education Institution.  
The director of basic education institutions in the northeastern region of 375 people, which 
was obtained by multi-stage random sampling. The tools used were questionnaires for  
training needs to enhance information and communication technology competencies. Of the 
Director of Basic Education Institution with confidence value of .946 Statistics used in data 
analysis included, frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and prioritize 
the Modified Priority Needs Index (PNI

Modified
).

The research found that current conditions relating to information and  
communication technology competencies of the school director at a high level. Basic  
computer use and the promotion of teaching and learning with ICT at the highest level  
followed by electronic document management and the management of school information  
and long-distance communication respectively. Needs to enhance information and  
communication technology competencies of the school director at the highest level.  
The evaluation of ICT use in educational institutions is at the highest level followed by basic 
computer use and communication via smartphones and social networks respectively.

Keywords: Needs assessment, information and communication technology competencies, 
basic education institutions

บทนำา
ผู้อำานวยการสถานศึกษาเป็นตัวช้ีวัด

สำาคญัตอ่ทศิทางการดำาเนนินโยบายทางการศกึษา  
หากผู้อำานวยการมีความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล การดำาเนินงานทางการศึกษาไปใน
ทิศทางที่มุ่งหวังไว้ ย่อมสำาเร็จได้โดยไม่เป็นเพียง
แค่ความคิด แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ (สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, 2543) ผู้อำานวยการ
สถานศึกษาควรมีความรู้ ความสามารถในเชิง
การวางแผน ความรูค้วามสามารถเชงิผูน้ำา ความรู ้
ความสามารถในการเป็นนักจัดการ ความรู้ความ
สามารถในการวิจัยและพัฒนา การประสาน

ประโยชน์ การประสานงาน การสื่อสาร การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเป็นผู้มี
อำานาจหรือศักยภาพ เป็นผู้นำาที่จะนำามาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง จำาเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ในการบริหาร ซึ่งเป็นศักยภาพที่ซ่อนในตนเอง
และแสดงออกได้ด้วยพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ที่เรียกว่าสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (จำาลอง นักฟ้อน, 2560) การบริหาร
โรงเรยีนจะดำาเนนิไปดว้ยดตีามวัตถปุระสงคข์ึน้อยู่
กับบุคลากรหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นผู้มีสมรรถนะเพียงพอ 
(สำาเภา นรสงิห,์ 2546) สอดคลอ้งกบัคำากลา่วทีว่า่  
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สมรรถนะ (competency) เป็นปัจจยัในการทำางาน
ทีเ่พิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้กอ่งคก์าร 
โดยเฉพาะการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วย
ให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่
การพฒันาองคก์าร องค์การตา่งๆ จงึพยายามเอา
สมรรถนะมาใชเ้ปน็ปจัจยัในการบรหิารองค์การใน
ด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งานวชิาการการพฒันางานบรกิาร หรอืการพัฒนา
ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร (เทื้อน ทองแก้ว, 2548)

โดยที่สภาพปัจจุบัน ประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งก็
คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมของ
ประเทศอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำา และสิ่งที่มีความ
จำาเป็นต้องปรับปรุงในสองลำาดับแรกคือ บุคลากร
ทางการศึกษา และการบริหารจัดการ (สุทธนู  
ศรีไสย์ และคณะ, 2561) ในอดีตที่ผ่านมาหน่วย
งานทางการศึกษาพุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาครู ด้วย
เหตุที่การพัฒนาครูยังไม่สัมฤทธิ์ผล จึงทำาให้
ละเลยการพัฒนายกระดับสมรรถนะผู้อำานวยการ
สถานศึกษาไป (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, 
2543) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ระบบการศึกษาควร
คำานึงถึงความสำาคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้อำานวยการสถานศึกษา ให้เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการทำางาน รู้สภาพทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลสำาคัญท่ีจะทำาให้ทุกความ
มุ่งหวังของการจัดการศึกษาเป็นจริงได้ การ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการ
ศึกษาสภาพสมรรถนะปัจจุบัน และศึกษาความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสภาพสมรรถนะในปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สำาเรจ็ผล ผูว้จิยัจงึดำาเนนิการศกึษาสภาพปจัจบุนั
และความต้องการ ของการฝึกอบรมเพื่อเสริม
สรา้งสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร สำาหรบัผู้อำานวยการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น
ในการการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ 
ผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นในการ

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับผู้อำานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำานวน 13,224 คน (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำานวยการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จำานวน 
375 คน จำานวนกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิด
ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2547) โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
ประกอบดว้ยสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จำานวน 
5 เขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง 115 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดเลก็ 250 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 375 โรงเรยีน 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูอ้ำานวยการสถานศกึษา ทัง้สิน้ 
375 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาโมเดลการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำาหรับผู้อำานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทำาการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความ
ตอ้งการของการฝกึอบรมแบบผสมผสาน เพ่ือเสริม
สรา้งสมรรถนะ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำาหรับผู้อำานวยการสถานศึกษา และนำา
มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง  
(PNI

modified
) (สุวิมล ว่องวานิช. 2558) โดยทำาการ

ศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำาหรับผู้อำานวยการสถานศึกษาที่ 
ผู้วิจัย สังเคราะห์ขึ้นมา จำานวน 12 ด้าน ดังนี้  
1) การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 2) การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การสืบค้นข้อมูล 4) การสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน
และโซเชียลเน็ตเวิร์ค 5) การจัดการงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 6) การใช้อีเมล์ 7) การบริหาร
จัดการข้อมูลโรงเรียนและการสื่อสารทางไกล  
8) การใชร้ะบบสำานกังานอเิลก็ทรอนกิส ์9) การใช้
ระบบการเรียนรูปแบบออนไลน์ 10) การกำาหนด
วิสัยทัศน์เพื่อการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ  
11) การประเมินการใช้ ICT ในสถานศึกษา  
12) การสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนด้วย ICT 

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1 .1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ ว่ าด้ วย 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.3 วิเคราะห์กรอบความต้องการในการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้อำานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำาไปกำาหนดกรอบ
โครงสร้าง

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เป็นแบบสอบถามความต้องการจำาเป็นในการฝึก
อบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ของผูอ้ำานวยการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ของผูอ้ำานวยการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ มาก
ทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุ ซึง่แตล่ะ
ระดับมีค่าคะแนนและความหมาย ดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553)

 5 หมายถึง มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับมากที่สุด

 4 หมายถึง มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับมาก

 3 หมายถึง มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับปานกลาง

 2 หมายถึง มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับน้อย

 1 หมายถึง มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการต้องการ ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที ่3 ขอ้เสอแนะอืน่ๆ เปน็ขอ้คำาถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบ
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แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

2.1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
มีวิธีดำาเนินการ ดังนี้

 2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รายงาน
การวจิยัท้ังใน และตา่งประเทศ มาเปน็องคป์ระกอบ 
ในการสังเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นกระทงคำาถามของ
แบบสอบถามความต้องการจำาเปน็ในการฝกึอบรม
เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จนได้ร่างแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดของการพัฒนาโมเดลการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ
ผู้อำานวยการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ครอบคลุม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้ง 12 สมรรถนะ

 2.1.2 นำาร่างแบบสอบถามที่ได้ 
นำาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับความครอบคลุม และความ
ตรงประเด็นในเนื้อหา แล้วปรับปรุงแก้ไขส่วนที่
บกพร่อง

 2.1.3 นำาแบบสอบถามและแบบ
ประเมนิเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และรายละเอียด 
ของขอ้คำาถาม ความเหมาะสมของภาษา โครงสรา้ง 
และรูปแบบ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดย
วเิคราะหห์าคา่ IOC ของแบบสอบถามเปน็รายขอ้  
แล้วพิจารณาเลือกข้อคำาถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.50 ขึ้นไป (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2556) พบว่า  
ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60-1.00

 2.1.4 ปรับปรุงข้อบกพร่องของ
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วนำามาหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนำา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้อำานวยการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 30 คน พบวา่ แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และความต้องการจำาเป็นในการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ของผูอ้ำานวยการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 
0.348=0.941 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.946

 2.1.5 จัดทำาแบบสอบถามความ
ต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในรปูแบบแบบสอบถามออนไลน ์เพือ่นำาไปใชเ้กบ็
รวบรวมข้อมูลต่อไป

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3 .1  ทำ าหนั งสื อ ร าชการขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตามรูปแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พร้อมด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ถึงกลุ่มตัวอย่างจำานวน 375 ฉบับ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามได้
ผ่านช่องทางออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และ
ความต้องการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้มา คำานวณด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน (S tandard  
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Deviation) และแปลผลค่าเฉลีย่โดยกำาหนดเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

 4.51-5.00 มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับมากที่สุด 

 3.51=4.50 มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับมาก

 2.51=3.50 มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับปานกลาง

 1.51=2.50 มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการเสริมสร้าง ในระดับน้อย

 1.00=1.50 มีสภาพปัจจุบัน/ความ
ต้องการต้องการ ในระดับน้อยที่สุด

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากข้อเสนอ
แนะ และข้อคิดเห็นที่รวบรวมได้จากการตอบ

แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม

4.3 การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Needs Assessment) นำาข้อมูลสภาพปัจจุบัน
และความต้องการ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง (Priority Needs 
Index: PNI

modified
) 

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความ

ต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร สำาหรบัผู้อำานวยการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ปรากฏดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะ

สภ�พปัจจุบัน (D) คว�มต้องก�ร (I) PNI 

modified

(I-D)/D

ลำ�ดับ
คว�ม 
สำ�คัญS.D.

แปล
ผล

S.D.
แปล
ผล

1. ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3.76 0.66 มาก 4.66 0.77
มาก
ที่สุด

0.24 4

2. ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.74 0.71 มาก 4.39 0.74 มาก 0.17 8

3. ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล

3.64 0.74 มาก 4.57 0.69
มาก
ที่สุด

0.26 3

4. ด้านการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนและโซเชี่
ยลเน็ตเวิร์ค

3.66 0.69 มาก 4.64 0.79
มาก
ที่สุด

0.27 2

5. ด้านการจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3.75 0.66 มาก 4.48 0.75 มาก 0.19 7

6. ด้านการใช้อีเมล์ 3.64 0.74 มาก 4.49 0.78 มาก 0.23 5

7. ด้านการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนและ
การสื่อสารทางไกล

3.75 0.65 มาก 4.26 0.74 มาก 0.14 9

8. ด้านการใช้ระบบสำานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3.72 0.63 มาก 4.11 0.71 มาก 0.10 10

9. ด้านการใช้ระบบการเรียนรูปแบบออนไลน์ 3.72 0.66 มาก 4.46 0.73 มาก 0.20 6

10. ด้านการกำาหนดวิสัยทัศน์เพื่อการใช้ ICT 
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.60 0.74 มาก 4.48 0.85 มาก 0.24 4

11. ด้านการประเมินการใช้ ICT ในสถาน
ศึกษา

2.95 0.70
ปาน
กลาง

4.79 0.61
มาก
ที่สุด

0.62 1

12. ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนด้วย ICT

3.76 0.66 มาก 4.49 0.87 มาก 0.19 7

รวม 3.65 0.72 ม�ก 4.51 0.79
ม�ก
ที่สุด

0.24 -

จากตาราง 1 ผลการศกึษาความตอ้งการ
จำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ของผูอ้ำานวยการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

สภาพปัจจุบันที่ เกี่ ยวกับสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ

ผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพ
รวม อยู่ในระดับมาก ( =3.65 ; S.D.=0.72) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนด้วย ICT มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =3.76 ; S.D.=0.66) รองลงมาได้แก่ ด้าน
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การจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( =3.75 
; S.D.=0.63) และ ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
โรงเรียนและการสื่อสารทางไกล ( =3.75 ; 
S.D.=0.65) ตามลำาดับ

ความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้
อำานวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51 ; S.D.=0.79) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมิน
การใช้ ICT ในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =4.79 ; S.D.=0.61) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ใชค้อมพวิเตอรข์ัน้พ้ืนฐาน ( =4.66 ; S.D.=0.77) 
และด้านการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยล
เน็ตเวิร์ค ( =4.64 ; S.D.=0.79) ตามลำาดับ

ค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของความ
ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ของผูอ้ำานวยการสถาน
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวม พบวา่มคีา่ PNI

modified 

=0.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ประเมินการใช้ ICT ในสถานศึกษา มีค่าดัชนีสูง
ที่สุด (PNI

modified
=0.62) รองลงมาได้แก่ ด้าน

การสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค  
(PNI

modified
=0.27) และด้านการใช้อนิเทอรเ์น็ตเพ่ือ

การสืบค้นข้อมูล (PNI
modified

=0.26) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบันและความต้องการจำาเป็นในการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร สำาหรับผู้อำานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ 
ผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก ( =3.65) ซึง่สอดคลอ้งกับแนวคดิ
ของ จำาลอง นกัฟอ้น (2560) ทีก่ลา่ววา่ ผูอ้ำานวยการ 
สถานศึกษาควรมีความรู้ ความสามารถในการ
สื่อสาร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การเป็นผู้มีอำานาจหรือศักยภาพ เป็นผู้นำาที่จะนำา
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง จำาเป็นที่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ ความ
สามารถในการบริหาร ซึ่งเป็นศักยภาพที่ซ่อน 
ในตนเองและแสดงออกได้ด้วยพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับวรพจน์ มุสิกวัตร 
(2559) และชริสา พรหมรังสี (2557) ท่ีพบว่า 
ปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารมาใชอ้ยา่งกว้างขวาง ทัง้องคก์รภาครฐัและ
เอกชน ทำาให้การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
ของชาติให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ซึง่การขบัเคลือ่นตัง้แตร่ะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมี
ความจำาเปน็อยา่งมาก เพราะเปน็การวางรากฐาน
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้กับผู้เรียน มีผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ โดยสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาใน
ปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับมาก

2. ระดับความต้องการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการประเมินการ
ใช้ ICT ในสถานศึกษา มากที่สุด ( =4.79),  
(PNI

modified
=0.62) ซึ่งสอดคล้องกับกิดานันท์  

มลิทอง (2548) ที่กล่าวไว้ว่า การที่จะนำา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานให้
มากที่สุดนั้น ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีความตื่นตัว
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และมีความชำานาญในนำาเทคโนโลยีมาใช้ ตลอด
จนอำานวยประโยชน์หรือเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาได้เข้าถึงและได้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ต้องสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

3. ค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของความ
ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้อำานวยการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ด้านการประเมิน
การใช้ ICT ในสถานศึกษา มีค่าดัชนีสูงที่สุด  
(PNI 

modified
=0.62) รองลงมาได้แก่ ด้านการ

ส่ือสารผ่านสมาร์ทโฟนและโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค  
(PNI

modified
=0.27) และด้านการใช้อนิเทอรเ์น็ตเพ่ือ

การสืบค้นข้อมูล (PNI
modified

=0.26)

4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ พบวา่ ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาน้ันมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำาวัน  
เช่น การใช้งานไอซีทีพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ ICT 

กับการบริหารสถานศึกษา การทำาแบบทดสอบ
ออนไลน ์และการรูเ้ทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลนส์ำาหรบั 
ผู้สูงวัย 

ข้อเสนอแนะ
1. จากการสำารวจความต้องการจำาเป็น

ในการฝกึอบรมฯ ของผูอ้ำานวยการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 2 ดา้นทีม่คีวามตอ้งการจำาเปน็มาก ไดแ้ก ่
ด้านการประเมินการใช้ ICT ในสถานศึกษา มีค่า
ดชันสีงูทีส่ดุเปน็ลำาดบัที ่1 และลำาดบัที ่2 คอื ดา้น
การสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนและโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค 
ควรทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 2 ด้านที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นลำาดับแรก

2. ควรมีการสำารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม ก่อนการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้อำานวย
การสถานศึกษา 

3. ควรทำาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความ
ต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมสมรรถนะด้าน
อื่นๆ ด้วย
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