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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ทักษะดิจิทัลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา (2) ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ�านวน 319 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ70 และ 
20 ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจบัุนทกัษะดิจทิลั
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น.93 และแบบสอบถามสภาพท่ีพึงประสงค์ทักษะดิจิทัลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดชันลี�าดบัความส�าคญัของความต้องการจ�าเป็นแบบปรบัปรงุ (PNI

Modified
)

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วน
สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และ (2) ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านทักษะการมีวิสัยทัศน์และความฉลาด
ทางดิจิทัล 2) ด้านทักษะการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3) ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล 
4) ด้านทักษะการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมดิจิทัล 5) ด้านทักษะการสื่อสารดิจิทัล และ 6) ด้านทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ตามล�าดับ
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Abstract

The purposes of this research were 1) to examine the current and desirable  
situations on digital skill of school administrators, and 2) to assess the needs in digital skill 
development of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 
Nakhon Phanom. The samples in this research consisted of 319 school administrators and 
teachers with the determination of sample size by using 70 and 20 percentage selected 
by Stratified Random Sampling. There research instrument: a current situation questionnaire  
of digital skill of school administrators with the reliability of.93; and a questionnaire the  
desirable situations on digital skill of school administrators with the reliability of.94. The  
statistics employed in data analysis were percentage, mean, and standard deviation, and 
the modified priority need assessment index (PNI

modified
). 

The results revealed that (1) the current situations on digital skill of school  
administrators were at the high level in overall aspect and desirable situations on digital  
skill of school administrators were at the highest level in overall aspect. and (2) The sorted in 
descending order of need on the priority needs index in digital skill development of school 
administrators were: 1) digital vision and digital intelligence skills 2) the use and access digital 
technology skills 3) creativity and digital innovation skills 4) participation and digital culture 
skills 5) digital communications skills; and 6) digital media and Information skills respectively. 

Keywords: Current Situations, Desirable Situations, Needs, Digital skill

บทนำา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งน�าไปสู่ระบบสังคม
ออนไลน์ การสื่อสารข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ประเทศต้องอาศัยการพัฒนาคน และระบบการ
จดัการดจิทิลัให้พร้อมเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง
และก้าวทันโลก น�าไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2680) การพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศไทย มุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ภายในปี พ.ศ.
2565 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้
ชีวิต การค้นพบนวัตกรรมใหม่ การใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการระบบการ

ศึกษา รวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพของการ
ให้บริการสาธารณะ พฤติกรรมของบุคคลถูกขับ
เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ปรับ
เปลีย่นกระบวนทศัน์ในการท�างาน รวมถงึการสร้าง
วฒันธรรมดจิทิลั และการเพิม่ทกัษะให้มสีมรรถนะ
ที่จ�าเป็น โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารและทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2563: 63-65)

แผนยทุธศาสตร์กองทนุพฒันาเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา พ.ศ.2563-2565 การพฒันาทกัษะ
ดิจิทัลให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�างาน และการให้
บริการ เพื่อให้เกิดกระบวนการท�างานและการให้
บรกิารอย่างเป็นระบบ ถกูต้องรวดเรว็ มกีารส่งเสรมิ 
ให้เกดิเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาเทคโนโลยี
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ดิจิทัล พัฒนาก�าลังคนให้มีความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี เพือ่วางแผน
พัฒนาทกัษะดจิทิลั การน�าทักษะท่ีได้รับการพฒันา
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์
นวัตกรรม เปิดโอกาสในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสือ่สาร ถ่ายทอดความรู ้และน�าไปใช้กบัหน่วย
งานการศกึษาได้ (ส�านกังานเลขานกุารกองทนุพฒันา
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา, 2563: 32) แผนการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ก�าหนดเป้าหมายด้าน 
ผูเ้รยีนในการมุ่งพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21คอื มทัีกษะการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการ
สือ่สาร การรูเ้ท่าทนัสือ่ ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันยุค
ดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลควบคู่กับการเรียน
การสอน โดยเฉพาะครูและผู้บริหารควรมีความ
รู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี 
ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ (อนันต์ วรธิติพงศ์, 2560: 14) 

ทักษะส�าคัญส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ในยคุดจิทิลั อาศยัความสามารถในการใช้การเข้าถงึ
เครือ่งมือเทคโนโลย ีเช่น คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ต 
สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กบันโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่
มุ่งพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีทักษะด้านดิจิทัลตามภารกิจและกรอบงานใน
หน้าที่ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน, 2563: 58) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีหน้าที่ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จาก
การรายงานสรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจ�า
ปีของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2562  
พบว่า ด้านคณุภาพการศกึษาในภาพรวมควรได้รบั 

การพัฒนา ปรับปรุงความสามารถและทักษะที่
จ�าเป็นในการเรยีนรู ้และพฒันาทกัษะความสามารถ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับผู้เรียน โดย 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด�าเนินการจัดหา
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้เข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย (ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม, (2562)

จากความเป็นมาและความส�าคัญที่กล่าว
ข้างต้น เห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามีส่วนส�าคญัในการผลกัดนัไป
สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบการศกึษาของประเทศโดยใช้เทคโนโลยดิีจทิลั 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเร่ือง สภาพ และความต้องการจ�าเป็นในการ
พฒันาทกัษะดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ 
พึงประสงค์ทักษะดิจิทัลของผู้บริหาสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม

2. เพือ่ประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการ
พฒันาทกัษะดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรในการวจัิย ได้แก่ ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาและครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษานครพนม จ�านวน 1,851 คน จ�าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 93 คน และครู 
จ�านวน 1,758 คน 
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กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษานครพนม 319 คน จ�าแนกเป็น 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 69 คน และคร ูจ�านวน 
250 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาและครูโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 และ 20 ซึ่ง
ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) 
แบบสอบถามสภาพปัจจบัุนทกัษะดจิทิลัของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง .80-1.00  
ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ .46-.73 ค่าความเชื่อมั่น 
.93 และ (2) แบบสอบถามสภาพทีพ่งึประสงค์ทกัษะ
ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าดชันี
ความสอดคล้อง .80-1.00 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 
.30-.89 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1) ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ส�าหรบั
ส่งไปยงัสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษานครพนม 2) ส่งแบบสอบถามถงึ
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสแกน 
QR Code เพือ่ท�าแบบสอบถามออนไลน์ใน Google 
Form และ 3) เก็บรวมรวมข้อมูลในระบบจัดเก็บ
ข้อมูลส�าหรับการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมช่วย
จดัการและวเิคราะห์ข้อมลู (Google Sheet) จ�านวน 
319 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ และครบถ้วนของแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์ทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่หาค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน 
อธบิายระดบัทกัษะดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย เกณฑ์ค่าเฉลีย่ 5 
ระดับ ได้แก่ 4.51-5.00 มีทักษะอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3.51-4.50 มีทักษะอยู่ในระดับมาก 2.51- 
3.50 มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง 1.51-2.50  
มทีกัษะอยูใ่นระดบัน้อย 1.00-1.50 มทีกัษะ อยูใ่น
ระดับน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 121)

2. การวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการ
พฒันาทกัษะดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
โดยน�าข้อมลูผลการศึกษาสภาพปัจจบัุนและสภาพ
ที่พึงประสงค์ มาหาค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของ
ความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

Modified
) 

(สุวิมล ว่องวาณิช, 2562: 275-279) เพื่อจัด
เรียงล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น
จากมากไปหาน้อย

ผลการวิจัย

จากการศึกษา สภาพ และความต้องการ
จ�าเป็นด้านทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ผลการวิจัยพบ ดังนี้

1. สภาพปัจจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงค์
ทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
รายละเอียดดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน

ทักษะดิจิทัลของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ทักษะการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3.64 0.29 มาก 4.55 0.31 มากที่สุด

2. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3.81 0.30 มาก 4.52 0.26 มากที่สุด

3. ทักษะการสื่อสารดิจิทัล 3.82 0.30 มาก 4.56 0.32 มากที่สุด

4. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล 3.65 0.36 มาก 4.52 0.31 มากที่สุด

5. ทักษะการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมดิจิทัล 3.71 0.33 มาก 4.51 0.29 มากที่สุด

6. ทักษะการมีวิสัยทัศน์และความฉลาดทางดิจิทัล 3.40 0.37 มาก 4.57 0.33 มากที่สุด

รวม 3.67 0.21 ม�ก 4.54 0.19 ม�กที่สุด

จากตาราง 1 พบว่าสภาพปัจจุบันทักษะ
ดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทกุด้าน ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้าน ทกัษะ
การสื่อสารดิจิทัล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 
ด้านทกัษะการมวีสิยัทัศน์และความฉลาดทางดจิิทัล 

สภาพที่พึงประสงค์ทักษะดิจิทัลของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทักษะ

การมวิีสัยทศัน์และความฉลาดทางดิจทิลั และด้าน
ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื ด้านทกัษะการมส่ีวนร่วมและ
วัฒนธรรมดิจิทัล 

2. ผลการวิเคราะห์ล�าดบัความส�าคัญของ
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ของผู้บริหารสถานศึกษา น�าเสนอข้อมูลโดยแสดง 
ค่าดชันลี�าดบัความส�าคญัของความต้องการจ�าเป็น
แบบปรับปรุง (PNI

Modified
) 

รายละเอียดดังตาราง 2

ต�ร�ง 2  ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการ
จ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

Modified
) และล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน

ทักษะดิจิทัลของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� D I PNI
Modified

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญของ 
คว�มต้องก�รจำ�เป็น

1. ทักษะการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3.64 4.55 0.250 2

2. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3.81 4.52 0.186 6

3. ทักษะการสื่อสารดิจิทัล 3.82 4.56 0.194 5

4. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล 3.65 4.52 0.238 3
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จากตาราง 2 พบว่าทักษะดิจิทัลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าดัชนีล�าดับ
ความส�าคญัของความต้องการจ�าเป็นแบบปรบัปรงุ  
(PNI

Modified
) โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี้ 

1) ด้านทักษะการมีวิสัยทัศน์และความฉลาดทาง
ดิจิทัล 2) ด้านทักษะการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลั 3) ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรมดจิิทลั 
4) ด้านทักษะการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมดิจิทัล 
5) ด้านทักษะการสือ่สารดิจทิลั และ 6) ด้านทกัษะ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ตามล�าดับ

อภิปรายผล

ผลการศึกษาสภาพ และความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม มีประเด็นส�าคัญที่สามารถ
น�ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจบุนัทกัษะดจิทิลัของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษานครพนม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านทักษะการสื่อสารดิจิทัล และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ต�่าสุดคือ ด้านทักษะการมีวิสัยทัศน์และความ
ฉลาดทางดิจิทัล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันมี
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย อินเทอร์เน็ต 
คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์สมาร์ทโฟน และแอพลเิคชนั
ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการอ�านวยความสะดวก 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมในการด�ารงชวีติในยุคดจิทิลั (ส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563: 58) 
การเข้าถึงเคร่ืองมือสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ในทุก
ด้าน การน�าเสนอเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
ผูใ้ช้สือ่ต้องตระหนกัและยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม
และรับผิดชอบในการสื่อสาร บนโลกออนไลน์  
(วราพร ด�าจับ, 2560: 46-50) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลจิรา รัษนคร และสุรภัทรศักดิ์  
ค�าสามารถ (2563: 282) ได้ศึกษาเรื่อง กรอบ
แนวคิดการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ในศตวรรษที ่21 พบว่า ผูบ้รหิารสถานศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ต้องพฒันาตนเองในหลายๆ ด้าน ซึง่ประกอบ
ด้วย ทักษะด้านการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ 
การมีวิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัฒน์  
แสงสว่าง (2561: 137) ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหา
และแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
การศกึษาสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมและ 
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารควร
จดัหาเครือ่งมอือปุกรณ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีความทันสมัย และเพียงพอพร้อมใช้งาน

ต�ร�ง 2  ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการ
จ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

Modified
) และล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน (ต่อ)

ทักษะดิจิทัลของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� D I PNI
Modified

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญของ 
คว�มต้องก�รจำ�เป็น

5. ทักษะการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมดิจิทัล 3.71 4.51 0.216 4

6. ทักษะการมีวิสัยทัศน์และความฉลาดทางดิจิทัล 3.40 4.57 0.344 1
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2. สภาพที่พึงประสงค์ทักษะดิจิทัลของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศึกษานครพนม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดา้นทักษะการมีวสิัยทัศน์และความฉลาดทาง
ดิจิทลั ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านทกัษะการมี
ส่วนร่วมและวฒันธรรมดจิทิลั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
ทักษะดิจิทัลเป็นทักษะส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะการ
มีวิสัยทัศน์และความฉลาดทางดิจิทัล (ส�านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2562: 22) 
สอดคล้องกับอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และพร้อมภัค 
บึงบัว (2562: 213-218) สภาวการณ์ปัจจุบัน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องปรบักระบวนทศัน์ทางการ
ศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาการคิดเชิงระบบ  
มทีกัษะการบรหิารการเปลีย่นแปลง และมวีสิยัทัศน์
เป็นนกับรหิารมอือาชพี สอดคล้องกับส�านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษานครพนม (2563: 25) 
ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์สู่พันธกิจที่ว่า “มุ่งผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพคู่คุณธรรม  
ก้าวทันเทคโนโลยี” การตระหนักและให้ความ
ส�าคัญในการด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เน้นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ด้านดจิิทัล สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้
ในการพฒันาบคุลากรในองค์กร เพือ่น�าองค์กรเข้า
สูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้อง
กบั Gloria Bastos (2015: 140) ศึกษาการพัฒนา
โครงการเกีย่วกบัการรูด้จิทิลั กรณศึีกษาทกัษะด้าน
ดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะการเข้าใจ
ดจิทิลั และเชือ่มโยงกบัการด�าเนนิการตามแนวทาง
การสอนเทคโนโลยดีจิทิลัพบว่า การด�าเนนิการตาม
แผนพฒันาเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา มทีรพัยากรทาง
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม และครไูด้พฒันาทกัษะการรู้ 
ดิจิทัล นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล 
ผู้บริหารมีทักษะการรู้ดิจิทัล และมีทัศนคติท่ีดีใน

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างวัฒนธรรม
ดิจิทัลเป็นการเพิ่มโอกาสของการเข้าถึงการศึกษา 
มเีสรภีาพในการเรยีนรู ้สร้างความสมัพนัธ์แบบใหม่
ในสงัคม ลดพืน้ทีส่่วนตวัและเพิม่พื้นทีก่ารท�างาน 
วัฒนธรรมดิจิทัลเปิดให้โอกาสกับกลุ่มคนได้แสดง
ตัวตน หรือสร้างผลงานได้ง่ายขึ้น การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีต้องผ่านกระบวนการ
คิด การพัฒนาทัศนคติความเป็นผู้น�าที่ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ผู้น�า
ลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นผู้น�าที่รู้ดิจิทัลและรู้เท่าทัน
การเปลีย่นแปลง (อรรถพล ประภาสโนบล, 2559)

3. ความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาทักษะ
ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม โดยมค่ีา
ดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น
แบบปรับปรุง (PNI

Modified
) เรียงล�าดับความส�าคัญ

ของความต้องการจ�าเป็นสงูสดุ 3 ล�าดบัแรก ได้แก่ 
ด้านทกัษะการมวีสิยัทศัน์และความฉลาดทางดิจทิลั 
ด้านทักษะการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ด้านทกัษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมดจิทิลัตาม
ล�าดับ ด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
อินเทอร์เนต็ และอุปกรณ์ดจิิทลั แม้จะอ�านวยความ
สะดวกสบาย แต่ก็แฝงด้วยอันตรายเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเสพติดเทคโนโลยี 
หากใช้งานสื่อดิจิทัลมากเกินไป หรืออันตรายจาก
มจิฉาชีพออนไลน์ การคกุคามและการถกูกลัน่แกล้ง 
ทางโลกไซเบอร์ พลเมืองยุคใหม่ จึงต้องรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศ และมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัล 
เพือ่ท่ีจะด�ารงชีวติในสงัคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม  
มคีวามปลอดภยั (มลูนธิิส่งเสริมสือ่เดก็และเยาวชน, 
2563: 4) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 2561 กระทรวงศึกษาธิการ (2562:  
13-15) ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อเท่าทันยุคดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อ
การวางแผนบรหิารจดัการ และขบัเคลือ่นองค์กรใน
รปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงสูอ่งค์กรดิจทิลั 
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สร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล น�าเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมมายกระดับคุณภาพองค์กร 
ก�าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
องค์กรดจิทิลั ซึง่สอดคล้องกับ ปราโมทย์ วงัสะอาด 
(2558: 205) ท�าการวจิยัเรือ่ง รปูแบบการพฒันา
สมรรถนะด้านไอซีทีของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพบว่า ผู้บริหารควรพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไอซีทโีดยน�ากรอบนโยบายด้านไอซีทเีพื่อการ
ศึกษา แนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะ ได้แก่ การพฒันา
หลกัสตูรการจดัการเรยีนรูซ้ึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลทุกด้านสอดคล้องกับ ทิพวรรณ  
ล้วนปสิทธิ์สกุล (2562: 292) ท�าการวิจัยเรื่อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้าน
คุณภาพของระบบการศึกษา ผู้บริหารควรกระตุ้น
บุคลากรให้พัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมการสอน
อย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศภายในองค์กรที ่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและ
น�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม สร้างระบบงานทีท่กุคน
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยูเ่สมอ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

1.1 ด้านทักษะการมีวิสัยทัศน์และความ
ฉลาดทางดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด และรายข้อ
พบว่าผู้บริหารเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ จรรยาบรรณ
กฎหมายบนโลกไซเบอร์ และรับ-ส่งสารได้ อย่าง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยสารสนเทศ
ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและมีมากมายในโลกออนไลน์ จน
บางทไีม่สามารถจดัการและคดักรองอย่างรอบคอบ 
รวมถงึการประเมนิความถกูต้องและความน่าเชือ่ถอื 
ของข้อมูลซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรพฒันาทกัษะด้าน
วิสัยทัศน์ และความฉลาดทางดิจิทัล โดยร่วมมือ
กนักบัหน่วยงานต้นสงักดัในการก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาตนเอง หรือก�าหนดเป็นนโยบายสถาน
ศึกษาแต่ละแห่ง และให้ความส�าคัญต่อการจัด
กิจกรรมป้องกันและต่อต้านการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  
ดังนั้นหากผู้บริหารปรับเปล่ียนให้ทันกับยุคสมัย  
มวีสิยัทศัน์ดจิิทลัและรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยกีจ็ะส่งผล
ดต่ีอองค์กร ต่อสถานศกึษา เพือ่พฒันาตนเอง และ
ระบบการศึกษาให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 ด้านที่มีความต้องการจ�าเป็นมาก
เป็นล�าดับแรก คือด้านทักษะการมีวิสัยทัศน์และ
ความฉลาดทางดิจิทัลเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่ส�าคัญและมีความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุด คือ  
ผูบ้รหิารเข้าใจเกีย่วกบัสทิธ ิจรรยาบรรณ กฎหมาย
บนโลกไซเบอร์และรับ-ส่งสารได้อย่างสร้างสรรค์  
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อ
การใช้งานเทคโนโลยดิจิทัลในสถานศึกษา ล�าดับ
ที่ 2 คือ ด้านทักษะการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ผู้บริหารสามารถยุคใหม่ต้องมีทักษะการ
สืบค้นข้อมูลบนเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว  
น�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท�างาน และล�าดบัที ่3 คอื ด้านทกัษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้น�าจ�าเป็นต้องมีทักษะการ
เชื่อมโยงส�าหรับการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพราะ
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหาร
ต้องสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ใน
ลักษณะที่หลากหลาย กระตุ้นความคิดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศที่
สร้างสรรค์ขององค์กรสู่สังคมด้วยระบบออนไลน์ 
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2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะการ
มีวิสัยทัศน์และความฉลาดทางดิจิทัลดิจิทัลของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

2.2 ควรศกึษาแนวทางการส่งเสรมิทกัษะ

การมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

2.3 ควรศกึษาแนวทางพฒันาทกัษะดจิทิลั
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
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