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บทคัดย่อ 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการ
พัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีพฤติกรรมระหว่างการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ 
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X= 4.56, S.D. = 0.41) ผลการติดตามการน า
ความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานหลังการพัฒนา 1 เดือน โดยการสนทนากลุ่มและตอบแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจระดับความสามารถในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเป็น
ผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เข้ารับการพัฒนาในระดับมากท่ีสุด (X= 4.61, 
S.D. = 0.21) ซึ่งสูงกว่าก่อนการพัฒนา (X=2.43, S.D. = 0.37) 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนา  การพัฒนาภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

Abstract 
Development of the Information and Communication Technology Leadership for 

the School Administrators in Basic Education Schools. The results of development 
revealed the increase of administrators’ knowledge after development compared to that 
previous development with statistically significant difference at .05, with the highest 
level of satisfaction on development ( X= 4 .56, S.D. = 0.41). The follow-up employing 
focus group discussion and questionnaires for utilization of knowledge and ability of  
Information and Communication Technology Leadership for one month after development 
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indicated the highest level ( X= 4.61, S.D. = 0.21) higher than that before development. 
(X= 2.43, S.D. = 0.37) 
Keywords : Development, Development of  leadership, Information and communication 
technology leadership 
 

ความเป็นมาของการท าวิจัย 
ปัจจุบันนานาประเทศมุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการผลิต การเข้าถึง และการกระจายความรู้สู่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550) พบว่า ประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
สูงก็จะมีความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงตามไปด้วย (ชัยวัฒน์  
ต่อสกุลแก้ว. 2551) แต่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อเทียบในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ หน่วยงานภาครัฐขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2552-2556. 2551) ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื่อง
อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้แก่สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าด้าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ส ารวจความจ าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3) จัดท าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) พัฒนาภาวะผู้น าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) 
ติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ขั้นตอนท่ี 2 การส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ขั้นตอนท่ี 5 การติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ซึ่งกระบวนการพัฒนาท้ัง 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดปรากฏดังภาพท่ี 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ขั้นตอนที่ 5 
การติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น า

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่

จ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- ศึกษาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน                    
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- สัมภาษณค์วามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 13 คน ตามกรอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
  การสื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน 25 
ประเด็น 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
(ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยัน 

ข้อสรุปภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 
การส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนา 
ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 388 คน ด้วยแบบสอบถามความจ าเป็นในการ

พัฒนา 

ข้อสรุปภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ขั้นตอนที่ 3 
การจัดท าหลักสูตรการพัฒนา  
ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ก าหนดโครงร่างหลักสูตร โดยการก าหนดองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร 
ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตร 

ระยะเวลาการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา สือ่การพัฒนา การวัดผลและการประเมินผลการพัฒนา 

การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 
การพัฒนาภาวะผู้น า                          

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- พัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                       

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือ  

- กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. นม. 3 จ านวน 20 คน  

  ได้มาโดยการส ารวจ และเรียงล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา 20 อันดับแรก  

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ติดตามผลหลังการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เดือน  

ด้วยการสนทนากลุ่ม และตอบแบบสอบถามระดับความสามารถในการเป็นผู้น า 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ประเด็นท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันตั้งแต่               
ร้อยละ 50 ขึ้นไป มี 18 ประเด็น โดยความส าคัญของการส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนานั้น
สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดหรือก าลังจะเกิดในองค์การได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Fisher Schoenfeldt และ Shaw (1996 : 356-359) กล่าวว่า ความส าเร็จของกระบวนการ
ฝึกอบรม เร่ิมด้วยการประเมินความจ าเป็น เพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน
และสิ่งท่ีจะต้องจัดการฝึกอบรม และสอดคล้องกับ สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข (2544 : 34) กล่าวว่า 
การหาความจ าเป็นการฝึกอบรมเป็นการค้นหาสภาพการณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ ซึ่ง
สามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ และ Lynton (1970 : 77-78) ได้กล่าวถึงการหาความจ าเป็นการฝึกอบรมว่า 
หมายถึง ปัญหา อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใด ๆ ท่ีอาจจะแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม ถ้าหากไม่อาจแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นความจ าเป็นการฝึกอบรม แต่อาจเป็นความจ าเป็นท่ีจะแก้ไขด้วย
วิธีอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ อติญาณ  ศรเกษตริน (2543 : 93-109) ท าการวิจัยเร่ือง การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับนักศึกษาพยาบาล และแบ่งการวิจัยออกเป็น                   
4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรม 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และวิมาน วรรณค า (2553 : 243-
246) ท าการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้บ ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ าเป็น และน าข้อมูลท่ีได้มา
ก าหนดประเด็นและกระบวนการในการพัฒนา เพื่อให้ได้สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ าเป็น และสอดคล้องกับ 
สุพล จอกทอง (2553 : 159-165) ท าการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซึ่งมีการ
หาความต้องการและก าหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ  

2. การส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความจ าเป็นในการพัฒนามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนาท้ัง 6 ด้าน จากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านท่ี 2 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านท่ี 4 กระบวนการ
เรียนรู้ ด้านท่ี 3 การเรียนการสอน ด้านท่ี 5 ทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านท่ี 6 ความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน  

ส าหรับการส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น านี้ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่ อ          
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งผู้วิจัยหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจหาความจ าเป็น และ อ้อม  ประนอม (2540 : 9) กล่าวว่า ลักษณะของ
หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีดีจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้าอบรมเพียงใด  

จากข้อสรุปการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการพัฒนา จะเห็นได้ว่า                 
ความจ าเป็นด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีความจ าเป็น              
ในการพัฒนาเป็นอันดับแรก และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคัญเป็นอันดับท้ายสุด                     
โดยสอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์  ดอกค า (2553 : 269-274) ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน                
ขนาดเล็กตามล าดับความส าคัญ มีดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอน 3) ด้านครู 4) ด้านผู้เรียน 5) ด้านความพร้อม และความเข้มแข็งของโรงเรียน และ 6) 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549 : 68-73) ท าการศึกษาการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ 
พบว่า ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้
ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับดีท้ัง 4 ด้าน คือ การวางแผน การน า การจัดองค์การ และการควบคุม ตามล าดับ  
3. หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โครงร่างหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น  

จากผลการประเมินท้ังในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง แสดงให้เห็นว่าโครงร่าง
หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นนั้นสามารถน าไปทดลองใช้ได้อย่างมีคุณภาพ ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการในการ
พัฒนาของผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1949 : 1) Taba 
(1962 : 422-425) Saylor Alexander และ Lewis (1981 : 30-39) Oliva (1992 : 163) และ
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535 : 5-23) โดยเร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าผลการศึกษา
ท่ีได้มาก าหนดเป็นโครงร่างหลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริง ตลอดจนมี
การตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้โครงร่างหลักสูตรท่ีสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ต่อไป  

4. การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน              
การพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีพฤติกรรมระหว่างการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุก
ข้อ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ในการประเมินผลการฝึกอบรมนี้ Kirkpatrick (as cited in Wemer & DeSimone. 2006 : 
236) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินผลการฝึกอบรมโดยได้ก าหนดผลลัพธ์ของการอบรมไว้เป็น 4 
ระดับ ได้แก่ ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พฤติกรรมการ
ท างาน และผลลัพธ์ท่ีต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ อติญาณ ศรเกษตริน (2543 : 93-109) ท าการ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์และ
เจตคติของการทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน  (2550 : 163-178) ท าการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรมมีผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับ วิมาน วรรณค า (2553 : 243-246) ท าการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่ามีความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก
ในทุกข้อ และสอดคล้องกับสุพล จอกทอง (2553 : 159-165) ท าการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 พบว่า สมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการ ด้านความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนหลัง
การพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจเฉลี่ยทุก
ด้านในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์ ดอกค า (2553 : 269-274) ท าการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า 
หลังปฏิบัติการค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสูงกว่าก่อนปฏิบัติการอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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5. การติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาส่งผลต่อการ
พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เข้ารับการพัฒนา
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสูงกว่าก่อนการพัฒนา 

ซึ่งสอดคล้องกับ อติญาณ ศรเกษตริน (2543 : 93-109) ท าการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม          
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้
เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรม มีพฤติกรรมความเป็นผู้น าสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน  (2550 : 
163-178) ท าการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี ท าการติดตามหลังการฝึกอบรม 1 เดือนโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า                    
กลุ่มตัวอย่างท่ีผ่านการฝึกอบรมมีคุณลักษณะความเป็นผู้น าด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ความสามารถในการตัดสินใจ และทักษะการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก
เดิมทุกด้าน และสอดคล้องกับ วิมาน วรรณค า (2553 : 243-246) ท าการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน พบว่า 
การน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อนการพัฒนา และสอดคล้องกับสุพล จอกทอง (2553 : 159-165) ท าการพัฒนาสมรรถนะ
ภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการ หลังการพัฒนา 2 
เดือน พบว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และสอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์ ดอกค า (2553 : 269-274) ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ระยะติดตามผลมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินสูงกว่าก่อนระยะหลังปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็น ของผู้บริหารสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถใช้เป็นแนวทาง และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา                 
และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาคอื่น ๆ 

2. กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
หลักสูตรพัฒนาภาวะน าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้บริหารในหน่วยงานอื่น ๆ 
ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละภูมิภาค หรือศึกษาในภาพรวมท่ัวประเทศเพื่อน าข้อค้นพบท่ีได้                   
มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ข้อค้นพบท่ีได้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน ในแต่ละภูมิภาค 
หรือศึกษาในภาพรวมท่ัวประเทศ เพื่อน าข้อค้นพบท่ีได้มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน                
ซึ่งจะท าให้ข้อค้นพบท่ีได้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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3. ควรมีการหารูปแบบการพัฒนาท่ีสะดวก ทันสมัย และประหยัดเวลา ส าหรับผู้เข้ารับ              
การพัฒนา อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้พัฒนาตนเองผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาด้านอื่น ๆ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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