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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัและพัฒนา มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทาง

วชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวันออกเฉยีง
เหนือตอนล่าง โดยได้กำาหนดวิธีดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบ จากเอกสาร
งานวิจัย จากการศึกษาโรงเรียนดีเด่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูผู้ทำาหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 372 
คน ใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระยะที ่2 การรา่งและพัฒนารปูแบบ ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักการของเทคนิคเดลฟาย ยืนยันความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบกับผู้บริหารสถานศึกษา
อาสาสมัครและต้องการพัฒนา จำานวน 15 คน ใช้การทดสอบนัยสำาคัญโดยการหาค่า Sign-test 

ผลการวิจัย พบว่า 1. พฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต่ำาและเป็น
ประเด็นนำามาพัฒนาคือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน 68  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 12  
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ตัวบ่งชี้ 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 11  
ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 11 ตัวบ่งชี้  
4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 11 ตัวบ่งชี้  
5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 10 ตัวบ่งชี้และ 6) ด้านการ
จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
12 ตัวบ่งชี้ 2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี 5 องค์ประกอบคือ หลักการของ
รูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และการวัดและประเมิน
ผล การดำาเนินการในขั้นกระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 
ระยะปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) อบรมเข้ม 2) ประชุมปฏิบัติการ รวม 6 ครั้ง โดยใช้คู่มือพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการ 6 ชุด ประกอบการประชุมปฏิบัติการและการศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น 1 แห่ง ระยะ
ที่ 3 ระยะติดตามผล โดยการประชุมและใช้แบบประเมินพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา 3. ผลการทดลองใช้รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้ 3 
ระยะ พบว่า หลังปฏิบัติการค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สงูกวา่กอ่นปฏบิตักิารอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 และระยะตดิตามผล มคีา่เฉลีย่ของคะแนน
ประเมิน สูงกว่าระยะหลังปฏิบัติการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเหน็วา่รูปแบบการพฒันาเกดิประโยชนต์อ่การพฒันาภาวะผูน้ำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากได้มีการเรียนรู้จากวิทยากร จากการศึกษาคู่มือ จากการแลก
เปลีย่นเรียนรูร้ะหวา่งผูบ้ริหารสถานศกึษาทีร่ว่มปฏบัิตกิารดว้ยกนั ตลอดจนไดเ้รยีนรูจ้ากผู้บรหิารสถาน
ศึกษาดีเด่นที่ได้ไปศึกษาดูงาน

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการภาวะผู้นำาทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง

Abstract
The research and development study is designed to develop A Model for Academic 

Leadership Development of School Administrators under the Offices of Primary Educational  
Service Area in the Lower Northeastern Region. This study was divided into three phases: phase I 
was related to drafting from document, best-practice, in-depth interviews and stakeholder were 
124 School Administrators, 124 teacher and 124 Chairmen of the Basic Education School 
Committee under the Office of Primary Educational Service Area in the Lower Northeastern 
Region. The size of samples was determined by using Krejcie and Morgan table. The statistics 
used in analyzing data were: frequency, percentage, mean and standard deviation. Phase II was 
to establish an Academic Leadership Development model of School Administrators. The Delphi 
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technique was set to ensure a validity of the drafted model, and 9 Experts to examine suitability 
and feasibility of academic leadership development model. Phase III: The investigation was 
conducted by 15 School Administrators. The two paired samples Sign-test was administered. 
  The findings were as follows: 1. The academic leadership behaviors of the School 
Administrators needed for were developed: Information and communications technology  
consisted 6 aspects and each aspect was ranked respectively: The information and  
communications technology for 1) Administrative Management, 2) Infrastructure 3)  
Teaching and Learning 4) Learning Process Development 5) Achievement Motivation and 6) 
The resource Information and Communications Technology for Learning. 2. The developing  
the Model for Academic Leadership Development of School Administrators under the  
Offices of Primary Educational Service Area in the Lower Northeastern Region involved 
three stage: Stage I: Pre-Workshop Preparation, Stage II: Workshops included: 1) Intensive  
Training; 2) Follow-up Activities using the 6 Handbooks and Education and Study Tour, 
Stage III: Follow-up Meeting Session using Leadership Behavior Assessment. 3. After the 
intervention, the result showed that the mean post - workshop score was significantly higher 
than the pre-workshop at the .05 level. In the follow-up session, the mean score significantly 
higher than the post – workshop at the .05 level.

The 15 school administrators reported that the Developing Leadership Model of 
School administrators constructed was highly considered useful for developing administrators’ 
leadership. They had opportunities to learn from the resource persons, from the 6 Handbooks, 
and from exchanging idea a administrators and the administrators of the excellent schools.

 

Keywords: A Model for Academic Leadership Development, School Administrators, The 
Offices of Primary Educational Service Area in the Lower Northeastern Region.

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6 มาตรา 47 กำาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยกระทรวง
ศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และได้กำาหนดแนวการ

จัดการศึกษา ในมาตรฐานด้านการบริหารและ
จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้นำา และมีความสามารถในการ
บรหิารจดัการศกึษา ตวับง่ชี ้11.2 มคีวามคดิรเิริม่ 
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำาทางวิชาการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2549: 8) และในมาตรฐานที่ 8 ตัว
บ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554: 84) ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่าง
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ชดัเจนว่าผู้บริหารสถานศกึษาทีไ่ด้มาตรฐานตอ้งมี
ความเป็นผู้นำาทางวิชาการ 

สาระสำาคัญของ พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้นได้เสนอแนวคิดและ
วิธีการจัดการศึกษาที่ท้าทายหลายด้าน จึงเป็น
เสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี ให้
ความสำาคัญกับการปฏิรูปในด้านต่างๆ คือ ปฏิรูป
ระบบการศกึษา ใหส้อดรบัซ่ึงกนัและกนั ท้ังระบบ
ปฏิรูป

แนวการจัดการศึกษาโดยให้ยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองท้องถ่ิน และเอกชนโดย เน้นเรื่องการก
ระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม ปฏิรูประบบ
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มุ่ง
เน้นให้มีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือ
ระดมทรัพยากรมาให้เพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เน้นเรื่อง ของการ
ประกันคุณภาพภายในและให้มีการรับรองและ
ประเมินผลมาตรฐานจากองค์กรภายนอก และ
ปฏรูิปสือ่และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา มุง่ใหม้กีาร
ผลิตใช้สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย  
ที่มีคุณภาพ (สำานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 
15-18) การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพ
ทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัย
ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา พัฒนา
ทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) 
บุคคลที่มี ความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

เพราะต้องเป็นผู้นำาและผู้ประสานความร่วม
มือจากทุกฝ่ายที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรวมทั้ง 
ประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธ์, 2545: 29)  
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพ
สำาคัญที่จะนำาพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่ง
การปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการดำาเนินการปฏิรูปการศึกษา 
พบว่า การปฏิบัติงานของสถานศึกษายังไม่
สามารถดำาเนินงานได้อย่างเต็มที่ จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งพบปัญหาหลักคือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำาเนินงาน
ทีถ่กูตอ้ง ทำาให้การขบัเคลือ่นการปฏริปูการเรยีนรู ้ 
ไมป่ระสบผลสำาเรจ็ (สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ. 2544: 64) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของ
เยทส์ (Yates. 2000) ; ซูโพวิทซ์และพอกลิน
โซ่ (Supovitz & Poglinco, 2001) ; วิลเลี่ยม  
(Wi l l iam, 2004) และ มีคาเรคและฮอย  
(Mielcarek & Hoy, 2005) พบว่า ความ
เป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ขวัญกำาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
สอน การส่งเสริมการสอนของครูในโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารที่แสดงออก
ให้ครูรับรู้ถึงภาวะผู้นำาทางวิชาการที่เข้มแข็ง ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าโรงเรียน
ที่ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาทาง
วิชาการที่อ่อนแอกว่า นอกจากนี้ความเป็นผู้นำา 
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ยังส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย
ที่สำาคัญอย่างยิ่งของความสำาเร็จในการบริหาร
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สถานศึกษาในทุกด้าน

ภาวะผู้นำาทางวิชาการเป็นพฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู นักเรียน ชุมชนและทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยอาศัย
กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน การบรหิารการเปลีย่นแปลง การใช้เทคโนโลยี
ในการบรหิารจดัการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาครสููก่าร
พัฒนานักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เข้าใจและมีภาวะผู้นำาทาง
วิชาการสามารถนำาผลที่ได้จากการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการสู่การบริหารการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ (ชัยรัตน์ 
หลายวัชระกุล, 2547: 60) 

นอกจากนี้ประสิทธ์ิ เขียวศรี และคณะ 
(2548: 22) กลา่ววา่ ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ หมาย
ถึง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทีม่จีดุมุ่งหมายเพือ่นำาใหค้รแูละผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ด้ตามจดุ
มุ่งหมายและโครงสรา้งสาระการเรียนรูท้ีก่ำาหนดไว้
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคุณลักษณะสำาคัญที่
สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารศึกษา
สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูป
แบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีภาวะผู้นำาทางวิชาการ ซึ่งจะส่ง
ผลให้การบริหารจัดการศกึษามปีระสทิธภิาพ และ
ใช้เป็นแนวทางสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

กำาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการนำาสู่
การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อพัฒนา รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ทำาหน้าที่หัวหน้างาน
วชิาการ และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำานวน 
3,620 โรงเรยีนๆ ละ 3 คน รวมทัง้สิน้ 10,860 คน  
ตัวแปรที่ศึกษา คือ พฤติกรรมภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เนื้อหาประกอบ
ดว้ยพฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทางวชิาการ 4 ดา้น ไดแ้ก ่
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารการ
เปลีย่นแปลง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการพัฒนาครูและนักเรียน ซึ่งได้มา 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาทางวิชาการของ 
ประสิทธิ์ เขียวศรี และคณะ (2548) ; สำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2548) สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การ
มหาชน (2549) ; Yates (2000) ; Supovitz 
และ Poglinco (2001) ; Williams (2004) และ 
Mielcarek และ Hoy (2005).

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ระยะที ่1 ศกึษาและสรา้งรา่งรปูแบบ 
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ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา ครผูู้ทำาหน้าทีห่วัหน้างานวชิาการ และคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือตอนลา่ง จำานวน 3,620 โรงเรยีนๆ ละ 
3 คน รวมทั้งสิ้น 10,860 คน 

กลุ่มตัวอย่�ง

ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) จำานวน 372 
คน ดังนี้ 

1.1 ขั้นแรก ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sim-
ple random sampling) สุ่มสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยสุ่ม จังหวัดละ 1 
เขตพื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้ จำานวน 4 
เขตพื้นที่ ได้แก่ 

 1.1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

 1.1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 1.1.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 1.1.4 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

1.2 ขั้นที่สอง จำาแนกโรงเรียน โดย
ใช้ขนาดของโรงเรียนแบ่งโรงเรียนตามเกณฑ์
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สามารถแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด คือ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรยีนขนาดใหญ่ ซึง่แบง่โดยยดึ จำานวนนกัเรยีน
เป็นเกณฑ์ คือ 

 1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน  

 1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง มีจำานวน
นักเรียน 121 – 300 คน 

 1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำานวน
นักเรียน ตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป 

1.3 ขัน้ทีส่าม สุม่โรงเรยีนแตล่ะขนาดโดย
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
ตามขนาดของโรงเรียน ให้ได้รวม 124 โรงเรียน 
โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรใน
แต่ละจังหวัด และแต่ละโรงเรียนอีกข้ันหนึ่งเพื่อ
ใหไ้ดก้ลุม่ตัวอยา่งตามสดัสว่นทีต่อ้งการ เปน็กลุม่
ตัวอย่างรวม 372 คน

1.2 ระยะที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบรูป
แบบ

พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบ โดยตรวจ
สอบความถกูตอ้งและความสอดคลอ้งของรูปแบบ
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักการ
ของเทคนิค เดลฟาย (delphi technique) จำานวน 
17 คน และตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คน

1.3 ระยะที่ 3 ทดลองใช้และสรุปผลการ
พัฒนารูปแบบ

ทดลองใช ้และสรปุผลการพัฒนารปูแบบ
กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 15 
คน ทีส่มคัรใจเขา้รว่มการพฒันาตามกระบวนการ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

2.1 ระยะที ่1 ศกึษาและสรา้งรา่งรปูแบบ

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จำานวน 50 ข้อ

 2.1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ จากมากไปหาน้อย ดังนี้

 5 หมายถึง ข้อความนั้นมีการปฏิบัติ
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เป็นประจำา สมำ่าเสมอ

 4 หมายถึง ข้อความนั้นมีการปฏิบัติ
คอ่นขา้งมากหรือประมาณสามในส่ีของการปฏบิตัิ
ทั้งหมด

 3 หมายถึง ข้อความนั้นมีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลางหรือประมาณครึ่งหนึ่งของการ
ปฏิบัติทั้งหมด 

 2 หมายถึง ข้อความนั้นมีการปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง

 1 หมายถึง ข้อความนั้นไม่มีการ
ปฏิบัติเลย

 2.1.2 การสร้างเครื่องมือวิจัย

 2.1.2.1 สร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมสาระสำาคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ทางวิชาการ นำาเสนอที่ปรึกษาดูความเหมาะสม
และความถูกต้องของเนื้อหา

 2.1.2.2 ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จำานวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรง (Validity) และ ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ระหว่าง 0.80-
1.00

 2.1.2.3 นำาแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช ้(Tryout) กบัผูอ้ำานวยการสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
30 คน

 2.1 .2 .4 นำาแบบสอบถามที่ ไ ด้
จากการทดลองใช้ วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 
96) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .975

2.2 ระยะที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบรูป

แบบ

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูก
ต้องและความสอดคล้องของรูปแบบตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักการของเทคนิค 
เดลฟาย รอบแรกเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะ รอบที ่2 และ 3 เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

2.3 ระยะที่ 3 ทดลองใช้และติดตามผล
การพัฒนารูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 
   2.3.1 คู่มือการใช้รูปแบบ

 2.3.2 แบบประเมินก่อนปฏิบัติการ

 2.3.3 แบบประเมินพฤติกรรม
ระหว่างปฏิบัติการ

 2.3.4 แบบประเมนิหลงัสิน้สดุปฏบิตัิ
การ

 2.3.5 แบบประเมนิความพงึพอใจใน
ระยะติดตามผล

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ระยะที ่1 ศกึษาและสรา้งรา่งรปูแบบ

 3.1.1 สง่แบบสอบถามไปยงัโรงเรยีน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จำานวน 372 
ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืน จำานวน 360 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.90

 3.1.2 นำาแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าทางสถิติต่อไป

 3.1.3 เลือกองค์ประกอบที่มีผลการ
วิเคราะห์ต่ำาที่สุด มาจัดทำาร่างรูปแบบเพื่อพัฒนา 

3.2 ระยะที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบรูป
แบบ

 3.2.1 นำารา่งรปูแบบเสนอผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสอดคลอ้งของรปู
แบบตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้หลัก
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การของเทคนิค เดลฟาย (delphi technique) 
จำานวน 17 คน 

 3.2.2 ตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คน 
พร้อมขอความคิดเหน็ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ
รูปแบบ

3.3 ระยะที่ 3 ทดลองใช้และสรุปผลการ
พัฒนารูปแบบ

 3 .3 .1  ทดลอง ใ ช้ รู ปแบบตาม
กระบวนการพัฒนากับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 15 
คน

 3.3.2 ประชุมประเมินผลการใช้รูป
แบบและสอบถามความพึงพอใจหลังการทดลอง
ใช้ 1 เดือน

4. การวเิคราะหข์อ้มลูการวเิคราะหข้์อมลู
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ระยะที ่1 ศกึษาและสรา้งรา่งรปูแบบ  
   4.1.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นราย
ข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน

 4.1.2 เลือกพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการ
วิเคราะห์ต่ำาสุด มาสร้างร่างรูปแบบ 

4.2 ระยะที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบรูป
แบบ

 4.2.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นราย
ข้อ รายด้านจากการใช้เทคนิคเดลไฟ

 4.2.2 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผูเ้ช่ียวชาญจาก
การตรวจสอบร่างรูปแบบ 

4.3 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ

 4.3.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของพฤตกิรรมภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นราย
ข้อ รายด้าน เปรียบเทียบก่อนและหลังปฏิบัติการ
พัฒนา

 4.3.2 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ทำาหน้าที่หัวหน้างาน
วชิาการ และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ทีม่ตีอ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา หลงัปฏบิตักิารพฒันา 
 

ผลการวิจัย
1. พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทางวิชาการของผู้

บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็น รายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 1 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน องค์ประกอบท่ี 
2 การบรหิารการเปลีย่นแปลง และองคป์ระกอบที ่
4 การพัฒนาครูและนักเรียนอยู่ในระดับมาก (ค่า
เฉลีย่ 4.88, 4.86, และ 4.84 ตามลำาดบั) ในขณะ
ที่องค์ประกอบที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
คือ 3.39) นำามาสร้างร่างรูปแบบเพื่อการพัฒนา

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืตอนลา่ง ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ
คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รปูแบบ 3) เนือ้หาของรปูแบบ 4) กระบวนการของ
รูปแบบ และ 5) การวัดและประเมินผล โดยการ
ดำาเนนิการในขัน้กระบวนการแบง่เปน็ 3 ระยะ คอื 
ระยะที่ 1 ระยะก่อนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 ระยะ
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) อบรมเข้ม 2) ประชุม
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ปฏบิตักิาร รวม 6 ครัง้ โดยใช้คูม่อืพัฒนาภาวะผู้นำา
ทางวิชาการ 6 ชุด ประกอบการประชุมปฏิบัติการ
และการศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น 1 แห่ง ระยะที่ 
3 ระยะติดตามผล

3. ผลการพัฒนารปูแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง พบวา่ หลงัสิน้
สุดระยะปฏิบัติการพบว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างสูงกว่าก่อนปฏิบัติการอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในระยะติดตาม
ผลหลังสิ้นสุดระยะปฏิบัติการผ่านไป 4 สัปดาห์  
ผลการประเมินพบว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และสงูกวา่ระยะหลงัสิน้สุดปฏบัิติการในระดับมาก
ท่ีสดุทกุดา้นอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05

 

อภิปรายผล
ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการสอน องค์ประกอบที่ 2 การ
บริหารการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบที่ 4 การ
พัฒนาครูและนักเรียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.88, 4.86, และ 4.84 ตามลำาดับ) ส่วนองค์
ประกอบที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยู่ในระดับต่ำา (ค่าเฉลี่ย 3.39) ที่เป็น
เช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า ในองค์ประกอบที่ 1, 2 
และ 4 เป็นองค์ความรู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์จากการฝึกอบรมก่อน
จะเป็นผู้บริหาร และในระหว่างทำาหน้าที่เป็นผู้
บริหารนั้น ต้องเรียนรู้เรื่องดังกล่าวทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิตั ิเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานในหนา้ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชวลิต เกิดทิพย์ และ
คณะ, 2552: 141-160) ขณะที่การเรียนรู้เกี่ยว
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บริหารได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบ
น้อยกว่าการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555) ที่พบ
ว่าการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการสร้าง
สภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ อยู่ในระดับปาน
กลาง เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน
การบรหิารจัดการเรยีนรู้นอ้ยกวา่การเรยีนรูใ้นเรือ่
งอืน่ๆ ซึง่สอดคลอ้งกับชวลติ เกดิทพิย ์(2550) ซึง่
กลา่วไวว้า่กอ่นดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ส่วนใหญ่ต้องเป็นครูมาก่อนและผู้ท่ีเป็นครูได้ต้อง
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษา
ศาสตร์ หรือครุศาสตร์ หลักสูตรวิชาชีพครูกำาหนด
ให้ผู้เรียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
ศึกษาเพียง 1 รายวิชา ซึ่งรายวิชาดังกล่าวมุ่งให้ผู้
เรียนผลิตสื่อการเรียนการสอนมากกว่ามุ่งพัฒนา
ใหผู้เ้รยีนนำาเทคโนโลยไีปประยกุตก์บังานดา้นการ
บริหารการศึกษา

นอกจากนี้ นอกจากน้ี การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนรู้ต่ำากว่า
ด้านอ่ืนอีก 3 ด้านดังกล่าวสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุทธนู ศรีไสย์และคณะ (2547) ที่พบ
ว่าประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานและภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับค่อน
ข้างต่ำา ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทักษะการใช้และ
อื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ส่ิงที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2 อันดับแรก คือ 
ด้านบุคลากรและด้านการบริหารจัดการ และ
นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การบำารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ ความ
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พรอ้มในการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่การบรหิารการศกึษาอยู่ในระดับต่ำา 
สอดคลอ้งกบั บรรจบ บุญจนัทร ์(2554) ได้ทำาการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำา
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่พบว่า ระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี และระดับ
ปัจจยัที่มอีิทธิพลตอ่ภาวะผูน้ำาเชิงเทคโนโลยี ดา้น
สมรรถนะทางเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศกึษา
มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง จากผลการศึกษา
งานวิจัยหลายท่านที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า องค์
ประกอบที่ 3 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร มคีวามจำาเปน็เรง่ด่วนทีต้่องพัฒนา 
จึงได้นำามากำาหนดกรอบแนวทางร่างรูปแบบเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่งตอ่ไป

2. ผลการศึกษากรอบแนวทางร่างรูป
แบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีข้อค้นพบดังนี้

2.1 ด้านองค์ประกอบพบว่า ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกอบไป
ดว้ยตัวบ่งชี ้ทีไ่ดจ้ากขอ้คิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญจาก
การตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง 
โดยใช้หลักการของเทคนิคเดลไฟ (Delphi  
Technique) ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน
ศึกษา 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในสถานศกึษา 3) ดา้น
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการ
เรยีนการสอน 4) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 6) ด้านการ
จัดทรัพยากรการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2550: 1-4) และแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556 (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร. 2552) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุธาสินี สว่างศรี (2554: 254) 

2.2 ดา้นรปูแบบการพฒันาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีข้อค้นพบว่า รูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่เหมาะ
สม คือ การจัดกระบวนการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ (สุธาสินี สว่างศรี. 
2554: 260) สอดคล้องกับ ฤทัยทรัพย์ ดอกคำา 
(2553: 269 – 274) ที่ทำาการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า การ
อบรม และการศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา และสอดคล้องกับ 
กัลยรัตน์ เมืองสง (2550: 89 – 97) ทำาการวิจัย
เรือ่ง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธข์องผู้
บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่วธิกีารพฒันา
ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธท์ีไ่ด้รบัเลอืกสงูสดุอันดบัแรก 
คือ การศึกษาดูงาน และสอดคล้องกับ บุญมี ก่อ
บุญ ทำาการวิจัยเรื่องเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ำาทมีของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พบว่า การศึกษาดูงานเป็นหนึ่งในวิธี
การพัฒนาภาวะผู้นำาทีม
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ในส่วนของการกำาหนดองค์ประกอบ ราย
ละเอียดของรูปแบบ การจัดกิจกรรมการพัฒนา
จากการตรวจสอบโครงรา่งรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
พบว่า โครงร่างรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบด้วย  
1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 3) เนื้อหาของรูปแบบ 4) กระบวนการ
ของรูปแบบ มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อน
ปฏบิติัการ ระยะที ่2 ระยะปฏิบัตกิาร และระยะที ่
3 ระยะติดตามผล 5) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555: 290) ที่พบว่า
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 องค์
ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) 
เนือ้หา 4) ระบบการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 
5) การวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับงาน
วจิยัของ ปณติา วรรณพิรุณ (2551) บญุม ีกอ่บญุ 
(2553) และฤทัยทรัพย์ ดอกคำา (2553)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังสิ้นสุด
ระยะปฏิบัติการพบว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างสูงกว่าก่อนปฏิบัติการอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุธาสินี สว่างศรี (2554: 262) ที่พบว่า การ
พัฒนาภาวะผู้นำาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใน
ระยะติดตามผลหลังสิ้นสุดระยะปฏิบัติการผ่าน
ไป 4 สัปดาห์ ผลการประเมินพบว่า ภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าระยะหลังสิ้นสุด
ปฏิบัติการในระดับมากที่สุดทุกด้าน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับฤทัย
ทรัพย์ ดอกคำา (2553)

การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ สามารถ
อธิบายได้ ว่ ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ นำ า 
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น 
สามารถนำามาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ และ
เป็นกิจกรรมที่ควรจัดให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของตนเองใน 6 ด้านอย่างต่อ
เนื่อง เนื่องจากมีแนวปฏิบัติในด้านรูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการ มกีารวเิคราะห ์สรุป
ประเด็นและการอภิปรายร่วมกันสอดคล้องกับ
ฤทัยทรัพย์ ดอกคำา (2553: 283) และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bandura (1977) ซึ่งให้ความ
สำาคญัและเช่ือว่าการเรยีนรูข้องคนสว่นใหญ่เกิดขึน้
จากการสังเกตตวัแบบทีส่ามารถถา่ยทอดทัง้ความ
คิดและการแสดงออกได้พร้อมกัน 

อีกประการ ในกระบวนการของกิจกรรม
การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการนี้ ได้ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ทำาแบบฝึกในคู่มือการพัฒนาของ
แต่ละชุด ในแต่ละวันของการอบรมเข้มในแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ไดม้กีารสรปุประเดน็สำาคญั มกีารวเิคราะหต์นเอง  
ซึ่งย่อมทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนได้
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แสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการได้
มากขึ้น (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำา, 2553: 283)

ระยะตดิตามผลการพัฒนาภาวะผูน้ำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวัน
ออก เฉียงเหนือตอนล่าง ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลังสิ้นสุดปฏิบัติการ
ผ่านไป 4 สัปดาห์ ในขั้นตอนที่ 7ผลการประเมิน
พบว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สามารถอธิบายได้ว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะติดตามผลสูงเนื่องจาก
ในระหว่างทำากิจกรรมต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ๆ ละ 2 
ครั้งๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้วิเคราะห์ อภิปราย นำาเสนอ มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบการณซ์ึง่กนัและกนั สรปุ
ประเด็นสำาคัญ และนำาเสนอผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำา
มารายงานผลในแต่ละครั้ง ส่งผลให้การพัฒนา
สูงขึ้นในทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนา ได้เห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการพัฒนาตนเองและนำาไป
สู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตนเอง
ทั้ง 6 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mikulus (Mikulus. 1990, อ้างถึง
ในฤทัยทรัพย์ ดอกคำา. 2553: 285) ที่ได้ทำาการ
ศกึษาการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมภาวะผูน้ำาและพบ
ว่า การฝึก การสอนตนเอง และการพิจารณาด้วย
วิธีการใช้เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ทำาให้ผู้
บรหิารสถานศกึษา ความรู้ ความเขา้ใจ และความ
ตระหนักว่าตนสามารถควบคุมพฤติกรรมและ
ผลการกระทำาด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พัฒนาขึ้นได้ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
มีระดับภาวะผู้นำาทางวิชาการในองค์ประกอบที่ 
3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่
ในระดับต่ำากว่าทุกองค์ประกอบ ดังน้ันผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งในระดบัตา่งๆ ควรไดน้ำาผลวจิยันีไ้ปเปน็
แนวทางในการกำาหนดนโยบาย สร้างมาตรการ 
และนำาไปปฏบิตัเิพือ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ได้แก่ 

1. สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา
หลักสูตรในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ควร
กำาหนดนโยบายและดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
โดยนำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้

2. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ควร
เนน้และใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาความรูค้วาม
สามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของผูบ้รหิารสถานศกึษา เปน็พเิศษ ในการ
กำาหนดมาตรการการพัฒนา โดยนำารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้

3. สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ 
ต้องตระหนักและให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 
รวมทั้งศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา ในแต่ละสถานศึกษา ที่เหมาะ
สมกับบริบทให้หลากหลาย โดยนำารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ที่
มพีืน้ฐานแตกตา่งกัน เชน่ ขนาดสถานศกึษา ระดบั
สภาวะผู้นำา และประสบการณ์ เป็นต้น

2. ควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ใช้ผลการวิจัยนี้เป็นพื้นฐาน ในการสร้างสื่อหรือ
กระบวนการประกอบการพัฒนา
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