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บทคดัย่อ 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน  30 คน การวิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา  ผลการวิจยั
พบวา่ 1. สภาพปัจจุบนัการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่
ในระดบัปานกลาง สภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  2. โปรแกรมพฒันาบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 6 องค์ประกอบ คือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ เน้ือหา  
กิจกรรมการพฒันา  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  และ การวดัและประเมินผล  ในรูปของชุดโมดูล จ านวน 5 โมดูล  และ 3.ผล
การทดลองใชแ้ละประเมินผลโปรแกรมพฒันาฯ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ เจตคติ และทกัษะการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   

ABSTRACT 
  This research was conducted in an attempt to create the Strategic Management of  Information and 
Communication Technology  Development  Program for  Basic Education School  Administrators . The participants 
were 30 school directors of schools under the jurisdiction of Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 .           
The following results were observed. 1 .  The existing school directors’  management level of strategies for 
information technology and communication was observed at a moderate level.  In addition, the problems with the 
school directors’  management of strategies for information technology and communication were observed at a high 
level. 2. Strategic Management of  Information and Communication Technology Development Program  developed in 
this research consists of 5 modules. Each of these modules was constructed with rationales and reasons, objectives, 
contents, developing activities, medium and learning resources, and evaluation. 3. It was revealed in the piloted study 
that the scores denoting the school directors’ knowledge, attitude, and skills after the application of the model  were 
higher than the scores tested prior to the application of the model, with a statistical significance of .05. 
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บทน า 
  ความเจริญกา้วหนา้ในยคุโลกาภิวตัน์หรือท่ีเรียกวา่โลกไร้พรมแดนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมท่ีมีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ชุมชน หน่วยธุรกิจ ภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศ ระหว่างประเทศ และทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษาของประเทศดงัจะเห็น
ได้จากนโยบายของรัฐบาล พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  ดงัปรากฏในหมวดท่ี 9 วา่ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา   
  การน านโยบายของรัฐบาลในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในระบบการน าองคก์าร เพราะการน าองคก์ารเป็น
กลไกในการบริหารจดัการการศึกษา จึงควรไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ เจตคติและทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือให้การบริหารการศึกษาถูกตอ้งแม่นย  า และท่ีส าคญัเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยลดภาระงานของ
ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งมีผูมี้ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์ ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายเพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสู่การ
ปฏิบติั การบริหารเชิงกลยทุธ์   ( Strategic Management) เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีจะช่วยใหก้ารบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 3  ขั้นตอน ท่ีเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปสู่
การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยใช ้Balanced Scorecard 
และตวัช้ีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับถ่ายทอดกลยทุธ์ในการด าเนินงานการ
จดัท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือ
พฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการพฒันาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 2. เพื่อสร้างโปรแกรมพฒันาบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพื่อศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมพฒันาบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
วธีิการวจิยั 
 การวจิยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัและพฒันา  (Research and  Development) ผูว้จิยัด าเนินการเป็น 3 
ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1  การพฒันาโปรแกรม ระยะท่ี 2  การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม ระยะท่ี 3 การน าทดลองใช้
และประเมินผลโปรแกรม 
 ระยะท่ี 1  การพฒันาโปรแกรม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่   
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  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  
  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิงส ารวจเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการพฒันาการพฒันาการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากร คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั  จ านวน 12,395 คน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling technique) จ านวน 348 คน โดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan (1970) 
  ขั้นตอนท่ี 3 การสมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 9 คน 
  ขั้นตอนท่ี 4 การจดัท า (ร่าง)โปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเอกสารประกอบโปรแกรม 
 ระยะท่ี 2 การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน    9  คน ประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งตามหลกัการของโปรแกรม แลว้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
 ระยะท่ี 3  การทดลองใชแ้ละประเมินผลโปรแกรม ประกอบดว้ย 2  ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลการพฒันาวชิาชีพตามแนวคิดของ Guskey (2000) มาเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือประเมินผล จ านวน 4 
ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 แบบประเมินผลปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรแกรมของผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรม
ประเภทท่ี 2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมประเภทท่ี 3 แบบประเมินผลการน าความรู้ 
เจตคติ และทกัษะไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทท่ี 4 แบบประเมินผลงานท่ี
เกิดจากการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้โปรแกรมและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างท่ีน าโปรแกรมไปทดลองใช้ ได้แก่ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  30 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีน าโปรแกรมไปทดลองใชใ้นสถานศึกษา คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเลก็ จ านวน 1 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling) 
แลว้ประเมินผลการพฒันาด้วยเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี (frequency )ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ค่า t – test  และ Wilcoxon 
Signed Ranks Test  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และเทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI modified) 

 
ผลการวจิยั 
  1. ผลการศึกษาเชิงส ารวจเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการพฒันาโปรแกรมพฒันาการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ 
  1)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ 3 – 5 ปี  
สถานศึกษา มีแผนพฒันา ร้อยละ24.40 และไม่มีแผนพฒันา ร้อยละ75.60 และการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีดา้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสถานศึกษา มีแผนปฏิบติัการ  ร้อยละ 28.70 และไม่มีแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
71.30 
   2)  สภาพปัจจุบนั การบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดา้นการวางแผนกลยุทธ์พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้ งด้าน สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานดา้นไอซีทีของระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษา รองลงมา
คือ การประชุมช้ีแจงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านไอซีทีแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และการศึกษาและสรุปเก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาด้านไอซีทีของสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีกระบวนการ
ก าหนดกลยทุธ์อยา่งเป็นขั้นตอน ตามล าดบั 
   ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีดา้นไอซีที  ของสถานศึกษา รองลงมาคือ มีการจดัท า
แผนพฒันาดา้นไอซีทีของสถานศึกษา ระยะ 3- 5 ปี และมีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนงาน ดา้นไอซีทีของ
โรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย น้อยท่ีสุด คือ มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมดา้นไอซีที ท่ีก าหนดไว ้
ตามล าดบั 
    ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั ติดตาม ควบคุม และประเมินผลกลยทุธ์ 
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีการก าหนดปฏิทินการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์และมีการด าเนินงานตามค าสั่ง
และปฏิทินท่ีก าหนดส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการหาแนวทางปรับปรุงกลยทุธ์ กบัครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานในล าดบัต่อไป ตามล าดบั 
  3) สภาพปัญหา การบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการวางแผนกลยทุธ์  พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโดยใช ้ SWOT Analysis รองลงมาคือ  
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อระบุโอกาส (Opportunity ) และภัยคุกคาม (Treats) มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อระบุ จุดแข็ง  (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉ ล่ียน้อยท่ี สุด คือ  
มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ดา้นไอซีที  แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตามล าดบั 
   ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการใชก้ารประเมินผลเชิงดุลยภาพ (BSC) และการก าหนด  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   (KPIs) 
ในการแปลงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติการรองลงมาคือ  มีการปรับปรุงพฒันา
องคก์ร เช่น ดา้นโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วฒันธรรมองคก์ร การจดัสรรงบประมาณ   ระยะเวลา และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ) และ มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดา้นไอซีที  ท่ีก าหนดไว ้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ  มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนงาน ดา้นไอซีที ของโรงเรียน  ตามล าดบั     
   ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ  (KPIs) รองลงมาคือ มีการประเมินผลโดยใช ้
BSC และมีการเสนอผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม เป็นลายลกัษณ์ อกัษรต่อผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั ติดตาม ควบคุม และประเมินผลกลยทุธ์ ตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม ตามล าดบั 
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  4) ความตอ้งการจ าเป็นพฒันาเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์   
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเทคโนโลย ี   สารสนเทศ และการส่ือสาร (ไอซีที)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัท าแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารระยะ 3- 5 ปี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดท า
แผนงาน โครงการ  กิจกรรม ดา้นไอซีที  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลโดยใช ้(Balanced Scorecard : BSC)  
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ  (KPI) ของโครงการ  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทาง
เทคโนโลยี การศึกษาส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นการบริหาร
เชิงกลยุทธ์  ด้านไอซีที   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการพฒันาทักษะท่ีจ าเป็นในการน าไอซีที ไปใช้ในการบริหาร
การศึกษาและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารเชิงกลยทุธ์สู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่  การติดต่อส่ือสาร 
การจูงใจ และระบบสารสนเทศ  ตามล าดบั 
  5) รูปแบบและวิธีการพฒันา การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(ICT) ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากท่ีสุด คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ (ร้อยละ 98.30) รองลงมาคือ 
การศึกษาด้วยตนเอง (ร้อยละ 93.10) และ การศึกษาดูงาน (ร้อยละ 91.10)  ส่วนวิธีการท่ีต้องการน้อยท่ีสุด  คือ 
การศึกษาเป็นกลุ่ม (ร้อยละ 71.80)  ตามล าดบั 
  7) จ านวนวนัท่ีตอ้งการ พฒันาการบริหารเชิงกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
( ICT) ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 วนั ร้อยละ 94.55 รองลงมาคือ 5 วนั ร้อยละ 3.45 และ 4 วนั 
ร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 
 2. ผลการตรวจสอบกรอบ แนวคิดทฤษฏีการพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่ามีความ
เหมาะสม จ าเป็น และมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 3. ผลการสร้างโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโปรแกรม 
  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรม พบว่า โปรแกรมพัฒนาบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบของโปรแกรมประกอบด้วย  
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระ กิจกรรมการพฒันา ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ในรูป
ของชุดโมดูล ซ่ึงประกอบดว้ย  5 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลท่ี 1 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โมดูลท่ี 2 
การบริหารเชิงกลยทุธ์ โมดูลท่ี 3 การบริหารเชิงกลยทุธ์:  การวางแผนกลยทุธ์ โมดูลท่ี 4 การบริหารเชิงกลยทุธ์:  การน า    
กลยทุธ์ไปปฏิบติั โมดูลท่ี 5  การบริหารเชิงกลยทุธ์:  การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์บทเรียน โดยโมดูลแต่ละโมดูล 
ประกอบดว้ย  หลกัการและเหตุผล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผลก่อนการพฒันา  เน้ือหา  กิจกรรมการ
พฒันา  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการประเมินผลหลงัการพฒันาโดยมีเอกสารประกอบโปรแกรม
แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เอกสารส าหรับผูใ้ห้การอบรมพฒันา ประกอบดว้ย คู่มือการใชโ้ปรแกรม  จ านวน 1  เล่ม  
ชุดโมดูล จ านวน 5  เล่ม  ส่วนท่ี 2 เอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการพฒันา ประกอบ ด้วย ชุดโมดูล จ านวน 5  เล่ม และ
เอกสารประกอบชุดโมดูลพฒันาจ านวน 2 เล่ม คือ  1) แนวทางการบริหารจดัการระบบสารสนเทศส าหรับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) แนวทางการจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการประจ าปีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และความถูกตอ้งตามหลกัการ
ขององคป์ระกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  
  4. ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  1) ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบวา่ กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นวา่โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลลพัธ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มและส่ือประกอบ ดา้นเน้ือหา  และดา้นกระบวนการ ตามล าดบั 
  2) ผลการประเมินความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรม โมดูลท่ี 1 
- โมดูลท่ี 5 พบวา่ มีความรู้หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3) ผลการประเมินการเรียนรู้ตามโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโมดูล พบวา่ หลงัการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับ
การพฒันามีค่าเฉล่ียของการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการพฒันา ทุกโมดูลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 
  4) ผลการประเมินการน าความรู้และทกัษะไปสู่การปฏิบติัตามโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับ
การพฒันาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 โรงเรียน หลงัการพฒันามีค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  1. สภาพปัญหา การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) ของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการวางแผนกลยทุธ์  ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ พบวา่ โดย
ภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  อาจเน่ืองมาจากการขาดการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบติั โดยบางกิจกรรม
ไม่ไดด้ าเนินการตามแผน เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงแผนงบประมาณและนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานตน้สงักดั ขาด
การก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองและการสะทอ้นผลเพ่ือปรับปรุงพฒันาในปี
การศึกษาต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Henderson (2000)  ได้ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการในการ
พฒันาและการน าแผนไปปฏิบติัในโรงเรียนประถมศึกษา ใชว้ธีิการศึกษาโดยเขา้ไปสงัเกตในโรงเรียนและสัมภาษณ์ตวั
ต่อตัว รวมทั้ งการวิเคราะห์จากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า  1) ครูผู ้สอนมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาไปปรึกษา
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามแผนท าใหก้งัวลใจ  2) คณะครูและผูป้กครองไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัแผนส าเร็จรูป
ของโรงเรียนนอ้ยหรือไม่ไดรั้บการอบรมเลย ท าใหข้าดความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องแผน  และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Price (2001) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการน าแผนกลยทุธ์ท่ีเสนอไวไ้ปปฏิบติัในกรณีตวัอยา่ง จากเขตพ้ืนท่ีโรงเรียน  3 เขต 
ส่ิงท่ีพบจากการศึกษาเสนอแนะว่า ส่วนใหญ่ของเป้าหมายแผนกลยุทธ์น าไปใช้ในบางระดับ แต่ไม่ตระหนักถึง
ผลส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบติัจริง  
 2. ผลการพฒันาโปรแกรมพัฒนาบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย 5 โมดูลการพฒันา และผลการประเมินโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่มี
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ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และความถูกตอ้งตามหลกัการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ือง
การกระบวนการพฒันาโปรแกรมไดมี้การออกแบบและพฒันาตามหลกัการรูปแบบของการพฒันาโปรแกรม (Barr and 
Keat,1990 ; Styles,1990; Houle,1996 และ Carolyn Barratt and others ,2013) โดยใช้จากระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) ท่ีมีกระบวนการขั้นตอนประกอบดว้ย การศึกษาวเิคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการพฒันา การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
ผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโดยผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหส้ามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง  
  3. ผลการทดลองใช้โปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการประเมินผลการพฒันาวิชาชีพของ Guskey (2000) 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและครอบคลุมการพฒันาวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ เจตคติ และทกัษะการบริหาร เชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลงัการพฒันา 
สูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดมี้ความตระหนกั
ถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาทั้งในดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้น
ปัจจุบัน  ส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมพฒันาตามโปรแกรมมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อโปรแกรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 5 โมดูล ประกอบกบัรูปแบบการพฒันามีความเหมาะสมเน่ืองจากใช้
วิธีการพฒันาในลกัษณะของการบูรณาการ ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาดว้นตนเอง การอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมของผูเ้ขา้รับการพฒันากบัวทิยากร และการปฏิบติังานในสถานศึกษา  
  ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมพฒันาบริหารเชิงกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มเป้าหมายเชิงลึก 3 โรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง ขนาดกลาง  
1 โรงและขนาดเลก็  1 โรง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ เจตคติท่ีดี และทกัษะการบริหารเชิงกลยทุธ์
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหลงัเขา้รับการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมี้ความตระหนกัถึง ความส าคญั ความจ าเป็น บทบาทและ
ประโยชน์ขอของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ในการพฒันาผูบ้ริหาร การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพฒันา
คุณภาพนักเรียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคญั 3  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) ประกอบดว้ย การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจดัท าเป็นแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี  ขั้นตอนท่ี 2 การน า 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยใช้ Balanced Scorecard  ในมุมองด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การพฒันาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศและทางการศึกษา  การพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายและการระดมทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ ( Key Performance Indicator) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ขั้นตอนท่ี 3 การควบคุมและประเมินกลยทุธ์  โดยการแต่งตั้ง ผูรั้บผิดชอบ แผนงาน โครงการ คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามควบคุมและประเมินผลตามกลยทุธ์ในแผนปฏิบติัการประจ าปี ซ่ึงการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีา
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รนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัคือ การก าหนดนโยบาย ภาวะผูน้ า
ดา้นเทคโนโลยี ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างขององค์กร การส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจ การปรับเปล่ียน
วฒันธรรม ขององค์กร การนิเทศ ก ากบัและติดตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Goetsch and Davis(2003); Richard 
Luecke and David J.Collis (2005) ;Pearce  and Robinson (2005);ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544) ;วฒันา วงศ์เกียรติ
รัตน์และคณะ (2546 ) ; สุพานี สฤษฏว์านิช (2549);บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2548);จินตนา บุญบงการ และณฏัฐพนัธ์ 
เขจรนันทน์(2548) และทวิวรรณ อินดา (2552) ท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ท่ี
ประกอบดว้ย โครงสร้างองค์กร การก าหนดนโยบาย แรงจูงใจ วฒันธรรมองค์กร และบทบาทของผูน้ าองค์กร และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอนนัต ์     พนันึก (2554) ท่ีพบวา่กลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
โครงการภาคทฤษฏีเพ่ือพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สิริลกัษณ์ สามารถ (2554) ท่ีพบวา่     ผลการประเมินหลงัทดลองโปรแกรมพฒันาครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ทุกประเภทสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ตวญัลกัษณ์ พวงนิล (2555) ท่ีพบว่า 
ผลการประเมินหลงัทดลองโปรแกรมภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภทสูงข้ึน 
และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ชนิสา ฮวดศรี (2556) ท่ีพบวา่หลงัการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้าแบบสอน
งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มเป้าหมายมีทกัษะตามภาวะผูน้าแบบสอนงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีการน าความรู้ทกัษะใหม่สู่การปฏิบติัสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สรุปผลการวจิยั 
 1. สภาพปัจจุบัน การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยู่ในระดับปานกลาง สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก และความต้องการพฒันาการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียงล าดบัดงัน้ีการบริหารเชิงกลยทุธ์  การ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การจดัท าแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ 3 – 5 ปี 
การจัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การจัดท าแผนงาน  โครงการ  
และกิจกรรม  Balance Score Card ( BSC) และ Key Performance Indicator ( KPI) ตามล าดบั 
  2. โปรแกรมพฒันาบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มี 6 องคป์ระกอบ คือ หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์  เน้ือหา  กิจกรรมการพฒันา  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
และ 6) การวดัและประเมินผล ในรูปของชุดโมดูล จ านวน 5 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลท่ี 1 การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร โมดูลท่ี 2  การบริหารเชิงกลยทุธ์  โมดูลท่ี 3 การบริหารเชิงกลยทุธ์ : การวางแผนกลยุทธ์ โมดูลท่ี 4  
การบริหารเชิงกลยทุธ์ :  การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั และโมดูลท่ี 5 การบริหารเชิงกลยทุธ์ :  การควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์ แต่ละโมดูลประกอบด้วย หลกัการและเหตุผล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผลก่อนพฒันา เน้ือหา  
กิจกรรมการพฒันา  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล และการประเมินผลหลงัพฒันา ผลการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญพบวา่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และความถูกตอ้งตามหลกัการโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
  3. ผลการทดลองใชแ้ละประเมินผลโปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ เจตคติ และทกัษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หลงัการพฒันา สูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สามารถบริหาร
จดัการตามกระบวนบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปใช ้การควบคุมและ
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ประเมินผลกลยทุธ์ สามารถจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการประจ าปีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาโดยใช ้Balance Score Card ( BSC) และ Key Performance 
Indicator ( KPI) เป็นเคร่ืองมือแปลงกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัในแผนงาน โครงการและกิจกรรม สามารถด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ไดต้ามแผนปฏิบติัการประจ าปีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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และการส่ือสารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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