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การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีพฤติกรรมระหว่างการ
พัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X= 4.56, S.D. = 0.41) ผลการติดตามการน า
ความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานหลังการพัฒนา 1 เดือน โดยการสนทนากลุ่มและตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจระดับความสามารถใน
การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาส่งผลต่อ
การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เข้ารับการพัฒนาในระดับมากท่ีสุด ( X= 4.61, 
S.D. = 0.21) ซึ่งสูงกว่าก่อนการพัฒนา ( X=2.43, S.D. = 0.37) 
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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนานาประเทศมุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการผลิต การเข้าถึง และการกระจายความรู้สู่ เด็ก เยาวชน และประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550) พบว่า ประเทศที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสูงก็จะมีความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงตามไปด้วย 
(ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว. 2551) แต่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบ
ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ หน่วยงานภาครัฐขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556. 2551) ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื่องอ่ืน  ๆ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553) 

 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าด้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2) ส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) จัดท าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) พัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) ติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของผู้บริหาร

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผลการวจิัย 

1. การศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มี 18 ประเด็น โดยความส าคัญของการส ารวจ
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ความจ าเป็นในการพัฒนานั้นสามารถน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดหรือก าลังจะเกิดในองค์การได้  ซึ่งสอดคล้องกับ 
Fisher Schoenfeldt และ Shaw (1996 : 356-359) กล่าวว่า ความส าเร็จของกระบวนการฝึกอบรม เริ่มด้วยการประเมินความ
จ าเป็น เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งที่จะต้องจัดการฝึกอบรม และสอดคล้องกับ สุปราณี  ศรีฉัต
ราภิมุข (2544 : 34) กล่าวว่า การหาความจ าเป็นการฝึกอบรมเป็นการค้นหาสภาพการณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ ซึ่ง
สามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  และ Lynton 
(1970 : 77-78) ได้กล่าวถึงการหาความจ าเป็นการฝึกอบรมว่า หมายถึง ปัญหา อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใด ๆ ที่อาจจะแก้ไขได้ด้วยการ
ฝึกอบรม ถ้าหากไม่อาจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นความจ าเป็นการฝึกอบรม แต่อาจเป็นความจ าเป็นที่จะแก้ไขด้วยวิธี
อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ อติญาณ  ศรเกษตริน (2543 : 93-109) ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น า
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล และแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรม 2) การออกแบบ
หลักสูตร 3) การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และวิมาน วรรณค า (2553 : 243-246) ท า
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพที่จ าเป็น และน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดประเด็นและกระบวนการในการพัฒนา เพ่ือให้ได้สมรรถนะวิชาชีพที่จ าเป็น 
และสอดคล้องกับ สุพล จอกทอง (2553 : 159-165) ท าการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซึ่งมีการหาความต้องการและก าหนดแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะ  

2. การส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความจ าเป็นในการพัฒนามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา
ทั้ง 6 ด้าน จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านที่ 2 โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านที่ 4 กระบวนการ
เรียนรู้ ด้านที่ 3 การเรียนการสอน ด้านที่ 5 ทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านที่ 6 ความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน  

ส าหรับการส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น านี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
ซึ่งผู้วิจัยหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจหาความจ าเป็น และ อ้อม  ประนอม (2540 : 
9) กล่าวว่า ลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าตรงกับความต้องการ
ของผู้เข้าอบรมเพียงใด  

จากข้อสรุปการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการพัฒนา จะเห็นได้ว่าความจ าเป็นด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นอันดับแรก และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคัญเป็นอันดับท้ายสุด                     
โดยสอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์  ดอกค า (2553 : 269-274) ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กตามล าดับความส าคัญ มีดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านครู 4) ด้านผู้เรียน 5) ด้านความพร้อม และความเข้มแข็งของโรงเรียน และ 6) ด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และ ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549 : 68-73) ท าการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 
4 ด้าน คือ การวางแผน การน า การจัดองค์การ และการควบคุม ตามล าดับ  

3. หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความ
สอดคล้องกันทุกประเด็น  

จากผลการประเมินทั้งในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง แสดงให้เห็นว่าโครงร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถ
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น าไปทดลองใช้ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการในการพัฒนาของผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของ Tyler (1949 : 1) Taba (1962 : 422-425) Saylor Alexander และ Lewis (1981 : 30-39) Oliva (1992 : 163) และวิชัย 
วงษ์ใหญ่ (2535 : 5-23) โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาก าหนดเป็นโครงร่างหลักสูตรที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง ตลอดจนมีการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้โครงร่างหลักสูตรที่สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ต่อไป  

4. การพัฒนาภาวะผู้ น าด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของผู้บ ริห ารสถานศึกษา ขั้น พ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
พฤติกรรมระหว่างการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด  

ในการประเมินผลการฝึกอบรมนี้ Kirkpatrick (as cited in Wemer & DeSimone. 2006 : 236) ได้เสนอแนวคิดในการ
ประเมินผลการฝึกอบรมโดยได้ก าหนดผลลัพธ์ของการอบรมไว้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม พฤติกรรมการท างาน และผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ อติญาณ ศรเกษตริน (2543 : 93-109) ท าการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์และเจตคติของการทดสอบก่อนและหลัง
การใช้หลักสูตรฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน (2550 : 163-178) ท า
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรมมีผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ วิมาน วรรณค า (2553 : 243-
246) ท าการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่ามีความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมากในทุกข้อ และ
สอดคล้องกับสุพล จอกทอง (2553 : 159-165) ท าการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า สมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการ ด้านความรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียนหลังการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านในระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์ ดอกค า (2553 : 269-274) ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า หลังปฏิบัติการค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสูงกว่าก่อนปฏิบัติการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5. การติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้เข้ารับการพัฒนาในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสูงกว่าก่อนการพัฒนา 

ซึ่งสอดคล้องกับ อติญาณ ศรเกษตริน (2543 : 93-109) ท าการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล โดยติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มที่ เข้ารับการฝึกอบรม มีพฤติกรรมความเป็นผู้น าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน  (2550 : 163-178) ท าการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น าส าหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี ท าการติดตามหลังการฝึกอบรม 1 เดือน
โดยใช้แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการฝึกอบรมมีคุณลักษณะความเป็นผู้น าด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการตัดสินใจ และทักษะการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากเดิมทุกด้าน และสอดคล้องกับ วิมาน 
วรรณค า (2553 : 243-246) ท าการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการติดตามผลภายหลัง
การฝึกอบรม 3 เดือน พบว่า การน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อนการพัฒนา และสอดคล้องกับสุพล จอกทอง (2553 : 159-165) ท าการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการประเมินคุณภาพการบริหารงาน
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วิชาการ หลังการพัฒนา 2 เดือน พบว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์ ดอกค า (2553 : 269-274) ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ระยะติดตามผลมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินสูงกว่าก่อนระยะหลังปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ควรมีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในแต่ละภูมิภาค 
หรือศึกษาในภาพรวมทั่วประเทศเพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ข้อค้นพบที่ได้เกิดความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ในแต่ละภูมิภาค หรือศึกษาในภาพรวมทั่วประเทศ เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ข้อค้นพบที่ได้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการหารูปแบบการพัฒนาที่สะดวก ทันสมัย และประหยัดเวลา ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา อาทิเช่น การเขียน
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้พัฒนาตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 


