รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
A Model of Administrators Leadership Development for Effective
Schools In the Northeast Catholic Diocese In the Digital Age
จักรี พันธ์สมบัติ1 กรองทิพย์ นาควิเชตร2 ไพศาล หวังพานิช3
มานะ สินธุวงษานนท์4
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล มีขั้นตอนการ
วิจั ย 3 ระยะ ดั งนี้ ระยะที่ 1 การศึ กษาลั ก ษณะภาวะผู้ นาของผู้ บริ ห ารโรงเรี ยนคาทอลิ ก สั ง กั ด
สังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัย จากตารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคทั้งในและต่างประเทศ และศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จานวน 5 โรงเรียน
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล โดยร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียน และจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group) จานวน 9 ท่าน และระยะที่ 3
การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
คาทอลิ กสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล โดยสอบถาม
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนมา จานวน 132 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล ประกอบด้วย 1) คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 2) การมี
วิสัยทัศน์ 3) การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารเชิงรุก 4) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5) การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ 6) การมีมนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม
7) การเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ และ 8) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
4 ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1
2
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2. รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นคาทอลิ กสั งกั ด สั ง ฆมณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) สาระสาคัญของรูปแบบ ได้แก่ (1) คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (2) การมีวิสัยทัศน์ (3) การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารเชิงรุก (4) สมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (5) การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ (6) การมีมนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็ น ที ม (7) การเสริ ม พลั ง และสร้ า งแรงบั น ดาลใจ และ (8) การเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง 4) แนวทางนารูปแบบสู่การปฏิบัติ และ 5) ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จ
3. รู ป แบบการพัฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นคาทอลิ กสั งกั ด สั ง ฆมณฑลในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อที่มีป ระสิ ทธิผ ลในยุ คดิจิตอล โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อพิจ ารณาเป็ น รายองค์ป ระกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ หลักการและเหตุผล
ของรูปแบบ ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จ วัตถุประสงค์ของรูป แบบ แนวทางนารูปแบบสู่การปฏิบัติ
และสาระสาคัญของรูปแบบ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนคาทอลิก, ยุคติจิตอล
Abstract
The purpose of the research was to study a model of administrators leadership
development for effective schools in the Northeast Catholic Diocese in the digital age.
There were three Phases of research; Phase 1 : A studies of characteristic of
administrators leadership for effective schools in the Northeast Catholic Diocese in the
digital age from theoretical concepts and research from textbooks, printed materials,
publications and electronic media both in and outside the country. The empirical data
were collected by interviewing five school administrators who received Royal Academy
Award. Phase 2 : Development a model of administrators leadership development
for effective schools in the Northeast Catholic Diocese in the digital age by drafting a
model of administrators leadership development and focus group 9 experts. Phase 3
: Studies the suitability and feasibility a model of administrators leadership
development for effective schools in the Northeast Catholic Diocese in the digital age
by questioning administrators sample query and get back a total of 132 copies.
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The research findings were as follows;
1. The characteristic of administrators leadership for effective schools in the
Northeast Catholic Diocese in the digital age consists of 1) the characteristic based on the
Catholic Education identity 2) vision 3) strategic thinking and proactive management 4)
capacity of information technology and communication 5) development of knowledge
professional competence 6) human relations and teamwork 7) empowerment and inspire
and 8) leadership change
2. A model of administrators leadership development for effective schools in
the Northeast Catholic Diocese in the digital age consists of 1) principles and rationale
2) objectives 3) main points which consisted of (1) the characteristic based on the
Catholic Education identity (2) vision (3) strategic thinking and proactive management
(4) capacity of information technology and communication (5) development of
knowledge professional competence (6) human relations and teamwork (7)
empowerment and inspire and (8) leadership change 4) model implementation and 5)
model evaluation.
3. A model of administrators leadership development for effective schools in
the Northeast Catholic Diocese in the digital age as a whole aspect suitability and
feasibility at the highest level. When considering each element found that suitability
and feasibility at the highest level ranking from principles and rationale, model
evaluation, objectives, model implementation and main points.
Keywords: Administrators leadership, Catholic Schools, Digital Age
บทนา
จากสังคมยุ คอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่ านเข้าสู่ สังคมยุคความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เป็นทวีคูณ (สมหมาย อ่าดอนกลอย, 2556 : 1) ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ การศึ กษา สังคม และวั ฒนธรรม ซึ่งหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนต้อง
ปรับเปลี่ย นโครงสร้ างองค์ กรให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืนหยั ดแข่งขันกับ นานา
ประเทศทั่ว โลกให้ ได้ ดังนั้ น ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต จึ ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ผู้ น าเป็ น ผู้ ที่ บ ทบาทส าคั ญ ที่ สุ ด ในการน าพาองค์ ก รไปสู่
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ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ กาหนด (สมรัตน์ สวยสุด , ม.ป.ป : 1) ภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วโดยอาศัย “ภาวะผู้นา” ซึ่งต้องใช้ศิลปะจูงใจให้ผู้อื่นทาในสิ่งที่ต้องการให้สาเร็จลุล่วงได้
ด้วยความเต็มใจ (ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ, 2558 : 1) (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552 : 10)
ภาวะผู้ น าเปรี ย บเสมื อ นอาวุ ธ ประจ ากายของผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะเป็ น ตั ว วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ประสิทธิภาพของงาน เป็นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งต่อการบริหารงาน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่อสถาบันและต่อความสาเร็จขององค์กร ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน เป็นตัวแทน
องค์กรและเป็นแกนนาแห่งพลังร่วมของบุคคลในองค์ก ร ความสามารถและลักษณะของผู้นามีส่วน
สัมพันธ์อย่างมากกับคุณภาพและความก้าวหน้าขององค์กร ในการสะท้อนประสิ ทธิภ าพของการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ซึ่ง จะส่งผล
ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร, 2553 : 42) สาหรับยุคที่กระแสโลกาภิวัตน์ครอบคลุมทั่วโลก มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วน ผู้นามีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการ
นาองค์กรให้สามารถที่จะเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นและเพื่อความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา จาเป็นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องยึดยุทธศาสตร์เป็นสาคัญและขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่ผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย (เมธี ฉายอรุณ และคณะ, 2557 : 3)
สาหรับการศึกษาคาทอลิกมีพันธะผูกพันในการให้การศึกษาอบรมกระตุ้นให้นักเรียนฝึกฝน
สติปัญญา โดยอาศัยการทาความเข้าใจและมี ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยนักเรียนให้สามารถค้นหา
ความหมายและสัจธรรมจากประสบการณ์ของตน (สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย,
2556: 35) โรงเรียนคาทอลิกจัดการศึกษากล่อมเกลาด้านจิตวิญ ญาณให้กับเด็ก ค้นหาวิธีการและ
จั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ คงไว้ ซึ่ งความเป็น เลิ ศ ทางวิ ช าการ (วิศิ ษฐ์ ศรี วิชั ยรั ตน์ , 2553:
208-209) นานั กเรี ยนให้พัฒ นาบุ คลิกภาพ เพิ่มพูนวุฒิ ภาวะ สามารถใช้ชี วิตอย่างมีคุณค่าและมี
ความหมาย พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณที่มีดุ ลยภาพ ผสมกลมกลืน
กัน ในความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ท้ ให้ ก ารหล่ อ หลอมความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ใ นทุ ก มิ ติ (สมาคมสภา
การศึกษาคาทอลิก ประเทศไทย, 2556: 90) หล่อหลอมให้ นักเรียนเป็นผู้ มีความรัก ความเมตตา
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ดารงตนอยู่ใน
ความจริง กล้าหาญที่จะทาสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงตรง เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ ตระหนักในความดีที่
ผู้อื่นมอบใหตน พรอมตอบแทนคุณในทุกโอกาส นักเรียนเป็นผู้มีความพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน พอใจใน
สิ่งที่ตนเป็นและมี ประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรัก
กันฉันพี่นอง เคารพในความแตกตางทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม และมุ่งความเป็นเลิศ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน พัฒนาสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามศักยภาพ (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย,
2555 : 8-9) และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาดังกล่าว จาเป็น
ที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้นาซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้
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กาหนดทิศทางการทางาน กระตุ้นจูงใจให้ผู้ ตามเกิดความเชื่อมั่น และยินดีปฏิ บัติงานจนบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล (กัญชพร ศรมณี, 2556 : 86)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยต้องพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุค
ดิจิตอล เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกเพื่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ การบริหารจัดการงานทุกระบบเป็นไป
อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ และมีพัฒ นาการอย่างต่อ เนื่ อ ง สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
อย่างมีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะภาวะผู้ นาของผู้บริห ารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
3. เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒ นาภาวะผู้ นาของ
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง กั ด สั ง ฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาลั กษณะภาวะผู้ นาของผู้ บริห ารโรงเรียนคาทอลิ กสั งกัดสั งฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจั ย
จากตารา หนั งสือ เอกสารสิ่ งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคทั้งในและต่างประเทศ และศึกษาข้อมูล
เชิงประจั กษ์โ ดยการสั มภาษณ์ผู้ บ ริห ารโรงเรียนที่ได้ รับรางวั ล พระราชทาน จ านวน 5 โรงเรีย น
ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นมารี ย์ อ นุ ส รณ์ อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
อุบ ลราชธานี อาเภอเมือ งอุ บ ลราชธานี จั งหวัด อุ บลราชธานี โรงเรีย นอาเวมารี อา อ าเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัด
อานาจเจริญ และวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระยะที่ 2 การพัฒ นารู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้ นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัด
สั งฆมณฑลในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือที่มีประสิ ทธิผ ลในยุคดิจิ ตอล โดยร่างรูปแบบการพัฒ นา
ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน และจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group) จานวน 9 ท่าน
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เพื่ออภิปรายร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
ระยะที่ 3 การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 132 คน และสรุปเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผล
ในยุคดิจิตอล
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง กั ด สั ง ฆมณฑล
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือที่มีประสิ ทธิผ ลในยุคดิจิตอล พบว่า ลั กษณะภาวะผู้ นาของผู้บริห าร
โรงเรียนประกอบด้วย 1) คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การคิด
เชิงกลยุทธ์และการบริหารเชิงรุก 4) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5) การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ 6) การมีมนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม 7) การเสริม
พลังและสร้างแรงบันดาลใจ และ 8) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริห ารโรงเรียน ประกอบด้วย 1) หลั กการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3) สาระสาคัญของรูปแบบ ได้แก่ (1) คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (2) การมีวิสัยทัศน์
(3) การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารเชิงรุก (4) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(5) การพัฒ นาความรู้ ความสามารถด้านวิช าชีพ (6) การมีมนุษยสั มพันธ์และการทางานเป็นทีม
(7) การเสริ มพลั งและสร้ างแรงบั น ดาลใจ และ (8) การเป็นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง 4) แนวทางนา
รูปแบบสู่การปฏิบัติ และ 5) ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จ
3. รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นคาทอลิ กสั งกั ด สั ง ฆมณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกองค์ประกอบ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ หลักการและเหตุผลของรูปแบบ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ความส าเร็ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ แนวทางน ารู ป แบบสู่ ก ารปฏิ บั ติ และ
สาระสาคัญของรูปแบบ
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิ กสังกัดสังฆมณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล พบว่า ลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
ประกอบด้วย คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การมีวิสัยทัศน์การคิดเชิงกลยุทธ์และการ
บริหารเชิงรุก สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาชีพ การมีมนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม การเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ และ
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(2555 : 8-9) ที่เสนอว่า คุณธรรมตามอัตลั กษณ์การศึกษาคาทอลิ ก ประกอบด้ว ย การมีความรัก
ความเมตตา เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ดารงตนอยู่ใน
ความจริง กล้าหาญที่จะทาสิ่ งที่ถูกต้องและเที่ยงตรง การมีความกตัญ ูรู้คุณ ตระหนักในความดีที่
ผู้อื่นมอบใหตน พรอมตอบแทนคุณในทุกโอกาส มีความพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและ
มีประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข การรักกันฉันพี่นอง เคารพในความแตกตาง
ทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม และการมุ่งความเปนเลิศ ใฝ่รู้ฝ่เรียน พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ตามศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ , สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
และปทีป เมธาคุณวุฒิ (2559 : 1) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นาในยุคดิจตอล พบว่า
คุณลักษณะภาวะผู้นาในยุคดิจตอล ประกอบด้วย การมีคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างแรงจูงใจ
สร้างแรงบันดาลใจ การมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง กล้าตัดสินใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้า
ทา การมีทักษะในการสื่อสาร การทางานเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ทีมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย อ่าดอนกลอย (2556 : 6) ที่ศึกษาบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิตอล พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนยุคดิจิตอล ประกอบด้วย
การน าการเปลี่ ย นแปลงอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ การใช้ข้ อมูล และสารสนเทศเพื่อใช้ ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์และการนายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องนา
ยุทธศาสตร์ การทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ การใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ โดยคานึงถึงการ
บรรลุ ผ ลในวิสั ย ทัศน์ และยุ ทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลั ก การยึดหลั กคุณธรรมในการบริห าร
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การเป็นผู้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอและการเป็นผู้นาทางและ
สร้างแรงบันดาลใจและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : 306) ที่ศึกษาผู้บริหาร
สถานศึ ก ษายุ ค ใหม่ ใ นยุ ค ดิ จ ตอล พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในยุ ค ดิ จ ตอล
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การมีความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี การเป็นนัก
คิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประกอบการ การสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก การเป็นตัวแบบที่ดี
และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริห ารโรงเรียน ประกอบด้วย 1) หลั กการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3) สาระสาคัญของรูปแบบ 4) แนวทางนารูปแบบสู่การปฏิบัติ และ 5) ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อริสา นามวงค์พรหม (2559 : 141-142) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตภาคเหนื อ ตอนบน พบว่ า รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) สาระสาคัญ
ของรูปแบบ 4) แนวทางนารูปแบบสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขของรูปแบบสู่การปฏิบัติ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ กรองทิพย์ นาควิเชตร และคณะ (2557 : 41-42) ที่ศึกษารูปแบบพัฒนาภาวะผู้นา
สาหรับผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นานักศึกษา ประกอบด้วย
1) หลักการของรูปแบบพัฒนาภาวะผู้นา 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบพัฒนาภาวะผู้นา 3) กระบวนการ
ดาเนิ น งาน 4) การประเมิน ผลการใช้รู ป แบบ 5) แนวทางนารู ปแบบสู่ การปฏิบั ติ และ 6) ปัจจั ย
สนับสนุนความสาเร็จ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายทอง ไตรยะวิภาค (2558 : 173-174)
ที่ศึกษารู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้ นาของผู้บริห ารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษามหาสารคาม เขต 3 พบว่ า รู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดประสงค์ 3) องค์ประกอบการพัฒนา และ 4) วิธีการพัฒนา และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันธ์ทิภา สร้างช้าง และคณะ (2558 : 79) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสาหรั บผู้บริห ารโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้บริห ารโรงเรียน ประกอบด้วย
1) หลักการแนวคิด 2) ระบบของรูปแบบ 3) แนวทางการนารูปแบบไปใช้ และ 4) เงื่อนไขความสาเร็จ
ของรูปแบบ
3. ผลการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล
พบว่า โดยภาพรวม รูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วิทิตา สุขทั่วญาติ และคณะ (2559 : 10) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทาง
วิช าการในทศวรรษหน้ าของผู้ บ ริห ารสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผลการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ พบว่า โดยภาพรวม รูปแบบมีความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับสูงมากที่สุด และความเป็นไปได้ในการนาไปใช้อยู่ในระดับสูงมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อริสา นามวงค์พรหม (2559 : 144) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม รูปแบบมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอินทร์ คลองมิ่ง (2557:
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175) ที่ศึกษารู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาของผู้บริห ารโรงเรียนจัดการเรียนรวมสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม รูปแบบมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน (2555 : 197) ที่ศึกษา
รูปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
โดยภาพรวม รูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สัจจา ศรีเจริญ (2557 : 203) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดชายแดนของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผลการศึ ก ษาพบว่ า โดยภาพรวม รู ป แบบมี ค วามถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง กั ด
สังฆมณฑลในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอลทั้ง 8 องค์ประกอบ เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่โรงเรียนคาทอลิก ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการสามารถนาไปเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอลมีลักษณะภาวะผู้นาดังกล่าว
1.2 ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นคาทอลิ ก
สังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอลมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด ดังนั้น โรงเรียนคาทอลิก ศึกษาธิการจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถนาไปเป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาภาวะผู้ นารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ นาของผู้ บริหาร
โรงเรียนยุคดิจิตอลที่ตั้งอยู่ภูมิภาคต่างกันและที่มีขนาดแตกตางกัน
2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนยุคดิจิตอลในสังกัดอื่นๆ
2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
ยุคดิจิตอลไปดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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