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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืจาก  

ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ 

ดร.ไชยา ภาวะบุตร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ใหค้วามกรุณาเอาใจใส่ดูแล 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 

ข้อบกพร่องส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผูว้ิจัยรูส้ึกซาบซึง้ 

ในความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธวัชชัย ไพใหล ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ  นางรัชนี สมรฤทธิ์ 

ดร.เนาวรัตน์ ศริิเมธางกูร นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ นายสุดใจ ยะภักดี นางสาวมิ่งขวัญ 

จันทรา และนางศรญิญา พันธุ์เวียง ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 

ตลอดจนเป็นผู้เช่ียวชาญในการเสนอแนวทางการพัฒนางานวิจัยครั้งนีใ้ห้สำเร็จลุล่วง 

ได้ดว้ยดี  

 ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ในหลักการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การ

สนับสนุนและเป็นกำลังใจใหก้ับผูว้ิจัย 

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาตอบ

แบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี ้ 

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณพ่อสุขสันต์-คุณแม่วิไลวรรณ กุดนอก 

ครูบาอาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหาย รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา รุ่นที่ 21 ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้าน ทั้งคอยใหก้ำลังใจ 

แก่ผูว้ิจัยตลอดมา คุณประโยชน์อันพึงมีจากการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบ 

เป็นกตัญญุตาแด่ บิดา มารดา และบูรพาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้วิจัยสามารถดำรง

ตน และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน 

 

 

กันตชาติ กุดนอก 
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ชื่อเรื่อง    ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน   

    สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ชื่อผู้วิจัย    กันตชาติ กุดนอก 

กรรมการที่ปรกึษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ          

    รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร       
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  

หาอำนาจพยากรณ์ และหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 91 คน และครูผูส้อน 251 คน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศกึษา 2564 จำนวน  

342 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางกำหนดขนาดของ Krejcie and Morgan 

และใช้วธิีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก .492-.843  

มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .977 และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน  

มีค่าอำนาจจำแนก .516-.773 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .965 สถิตทิี่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ  

t-test ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แต่ละขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง (rxy=.629)  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  6. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล และด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล โดยมีอำนาจพยากรณ์ รอ้ยละ 58.60 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.27376 

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 เสนอแนะไว้ 

3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล  

ควรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดผลนักเรียน 2) ด้านการสนับสนุน 

การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ใช้เพื่อปรับปรุงการสอน เผยแพร่แนวทาง 

การสอนที่ดีและผูบ้ริหารคอยอำนวยความสะดวกและ 3) ดา้นจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ควรมีการสร้างความตระหนักและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

จรรยาบรรณของการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล 

 

คำสำคัญ : ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research aimed to examine, compare, identify the 

relationship, determine the predictive power, and establish guidelines for developing 

administrators’ digital leadership affecting school effectiveness under Nakhon Phanom 

Primary Educational Service Area Office 2. The sample consisted of 91 school 

administrators, and 251 teachers, yielding a total of 342 participants from schools 

under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in the academic 

year 2021. The sample size was calculated by using Krejcie and Morgan Table, and 

multi-stage random sampling. The tools for data collection were sets of 5-rating scale 

questionnaires, including a set on the digital leadership of school administrators with 

the discriminative power ranging from .492 to .843 and the reliability of .977, and a 

set on the school effectiveness with the discriminative power ranging from .516 to 

.773, and the reliability of .965. The statistics for data analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was done through  

t-test for Independent Samples, One–Way ANOVA, Pearson’s product-moment 

correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. 
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 The findings were as follows: 

  1. The school administrators’ digital leadership was overall at a high level. 

  2. The school effectiveness was overall at a high level. 

  3. The comparison results revealed that the digital leadership of school 

administrators as perceived by participants, classified by positions, school sizes, and 

work experience, was different at the .01 level of significance overall.  

  4. The comparison results revealed that the school effectiveness as 

perceived by participants, classified by positions, school sizes, and work experience, 

was at the .01 level of significance overall.  

  5. The relationship between the digital leadership of school 

administrators and the school effectiveness had a positive relationship with a moderate 

level (rxy=.629) at the .01 level of significance. 

  6. The three aspects of the digital leadership of school administrators 

consisting of Supporting Technology Use in Measurement and Evaluation, Supporting 

Learning and Teaching with Digital Technology, and Ethics for Technology Use, could 

predict the school effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service 

Area Office 2 with the predictive power of 58.60 percent and the standard error of 

estimate of ±0.27376. 

  7. The proposed guidelines for developing the digital leadership of school 

administrators affecting school effectiveness under Nakhon Phanom Primary 

Educational Service Area Office 2 consisted of three aspects: Supporting Technology 

Use in Measurement and Evaluation, Supporting Learning and Teaching with Digital 

Technology, and Ethics for Technology Use. 

 

Keywords: Digital Leadership of School Administrators, School Effectiveness 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาการของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกไร้พรมแดน พลโลกมีการ

ติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และกระแสโลกาภวิัตน์นำเข้าสู่ยุคแห่งการจัด

ระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงระหว่างประเทศ ซึ่งมผีลกระทบต่อวิถีชีวติและ

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ทุกชาติทุกภาษารวมทั้ง ประเทศไทย ต้องเผชิญกับสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยจึงมีความจำเป็น 

ต้องปรับตัวใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ซึ่งภาษาสมัยใหม่ใชค้ำว่า “ยุคดิจทิัล” 

(จณิณวัตร ปะโคทัง, 2561, หนา้ 1) สถานการณ์การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่นำไปสู่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ใหก้ลายเป็นมนุษย์ดิจิทัล (Digital Humanities)  

เน้นการทำกิจกรรมหลักสำคัญ 4 ประการ คอื การสืบค้นด้วยดิจทิัล (Digital Inquiry)  

การเรียนรูด้้วยดิจทิัล (Digital Learning) การเรียนรู้สื่อใหม่ (New Media Study) และการใช้

สื่อใหม่ (New Media Practice) โดยได้มกีารรวมตัวกันทำให้เกิดเป็นสังคมดิจิทัลอันเป็นยุค

ทีอ่ินเทอร์เน็ตอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Thing) เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่มโีปรแกรมและการใชร้่วมกับเครื่องคอมพวิเตอร์และสามารถคลื่อนที่ไปพร้อมกับคน 

ได้ตลอดเวลาสามารถประมวลข้อมูลและแสดงผลขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลใหค้น

สามารถเข้าถึงขอ้มูลและองค์ความรูไ้ด้อย่างไร้ขดีจำกัด โดยในปัจจุบันรอ้ยละ 50 ของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศแถบเอเชีย นอกจากนี้ ในมิติทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจทิัล 

ยังทำให้การดำเนิน ธุรกรรมต่าง ๆ มคีวามสะดวกรวดเร็ว โลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น  

ซึ่งประเทศไทยให้ ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยได้มกีารผลักดันนโยบาย

การปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่เน้นขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ มกีารปรับปรุงโครงสร้าง

 



2 

พืน้ฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล (Ministry of Information and Communication Technology, 2016, p. 5) ประเทศ

ไทยได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา โดยระบุไว้ในหมวด 9  

ของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  

ตั้งแต่มาตรา 63 ถึง มาตรา 69 ที่ระบุ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลติและผูใ้ช้ 

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อให้มคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ง 

การใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมสีิทธิได้รับการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อให้มคีวามรู้และทักษะเพียงพอ 

ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเนื่องตลอดชวีิต  

รัฐต้องส่งเสริมให้มกีารวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา รวมทั้งการตดิตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า 

และเหมาะสม กับกระบวนการเรียนรูข้องคนไทย (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542,  

หนา้ 22-23)  
 แผนการศกึษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศกึษาภายใต้ 

6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการสร้าง

โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาส 

ทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษาสำหรับคนทุกช่วงวัย มตีัวชีว้ัดที่สำคัญ 

เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศกึษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ

ของผู้เรยีนและผูใ้ช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศกึษาทุกแห่งมี

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนีแ้นวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาส

และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิทิัล 

เพื่อการศกึษาสำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนา ฐานข้อมูลด้านการศกึษาที่มมีาตรฐาน 

เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำฐานข้อมูล

รายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงานและการศึกษา  

เป็นต้น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, หน้า 15-16) ทำให้ตอ้งมีการปรับตัว 

ให้เข้ากับโลกแห่งความรูท้ี่ใชเ้ทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ซึ่งประเทศใดที่บริหาร

จัดการความรูไ้ด้ดกีว่าย่อมพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ดีกว่า ซึ่งบุคคลที่จะพัฒนา 

ด้านการศกึษาได้ดทีี่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน (จิณณวัตร ปะโคทัง, 2561, หน้า 1)  

ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียน มีความจําเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียนในยุคดิจทิัลนี้
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เป็นอย่างดี รวมทั้งตอ้งมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจทิัลเข้าไปสู่การบริหาร

โรงเรียน หอ้งเรียน ได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากการยอมรับ เทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับบุคคล ผูบ้ริหารและครู จากนั้นก็ส่งเสริมใหค้รูบูรณาการ 

ในศาสตร์การสอน เนื้อหา และเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหอ้งเรียน และการนำ

เทคโนโลยีสู่การจัดการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มปีระสิทธิภาพด้วยภาวะผูน้ำ 

ทางเทคโนโลยี (สุกัญญา แช่มช้อย, 2558, หนา้ 216) 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพ 

ซึ่งโดยเฉพาะในยุคดิจทิัลที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี “ภาวะผูน้ำดิจทิัล” หมายถึง ทักษะที่ผู้นำ

ในยุคดิจทิัลต้องมีก็คือ ผูน้ำที่สามารถนำพาองค์กรใหด้ำรงอยู่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน การเป็นภาวะผูน้ำในการบริหาร

องค์กรยุคดิจทิัลจจำเป็นต้องมกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบไปด้วยมิตใินด้านของมิติ

วิสัยทัศน์ ผูน้ำต้องทำการยอมรับและนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความสำเร็จ

ตามเป้าหมาย สู่การปฏิบัติที่ให้บรรลุผลสำเร็จ ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคดิจทิัลจึงต้องพัฒนา

ตนเองให้มคีวามรู ้ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ ประสบการณ์ทางการบริหาร

การศกึษา เพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้ทัน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งนี ้

ผูบ้ริหารจำเป็นต้องพัฒนาตนให้มทีักษะจำเป็นสำหรับผูบ้ริหารในยุคดิจทิัล เช่น ทักษะการ

คิดเชงินวัตกรรม มีภาวะผู้นำเชงิเทคโนโลยี (Technology Leadership) ภาวะผูน้ำดิจิทัล 

(Digital Leadership) และพัฒนาความรู ้ประสบการณ์เหล่านี ้เป็นสมรรถนะในการบริหาร

สถานศกึษาในยุคดิจทิัล การศกึษาในยุคดิจทิัลจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัย

ความร่วมมอื ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนา ผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองที่มคีุณภาพในยุคดิจทิัล ผู้บริหารโรงเรียน

จงึเป็นกลไกสำคัญและมีอทิธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศกึษา 

ทั้งประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศกึษา นักวิชาการหลายท่าน 

มีความเห็นตรงกันว่า ความสำเร็จหรอืความล้มเหลวทาง การศกึษานั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

ส่วนหนึ่ง (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560, หนา้ 127) ผูบ้ริหารจงึเป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญ 

ที่จะเป็นตัวชีว้ัดความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน 

ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหนา้ที่ เพื่อบริหารจัดการศกึษาในโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา้ 5) 

ซึ่งองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้วจิัยได้จากการสังเคราะห์
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ กัญญา แช่มช้อย (2558, หนา้ 223) ธนกฤต พราหมน์

นก (2559, หนา้ 59) สุนันทา สมใจ และคณะ (2561, หนา้ 353) สุชญา โกมลวานิช  

และคณะ (2562, หนา้ 5) เอกรัตน์ เชื้อวังคำ (2563, หนา้ 5) ชีวนิ อ่อนละออ (2563,  

หนา้ 115) นิศาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 89) CASTLE (2009, p.84) NETS-A (2009, 

pp. 1-2) Elliott (2017, p. 3) พบว่ามี 5 ด้าน 1) ด้านการมภีาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล 2) ดา้นการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

3) ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 4) ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในด้านการบริหารงาน และ 5) ดา้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัด 

และประเมินผล จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ำดิจทิัลที่กล่าวมานี ้สะท้อนให้เห็น

ถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารในฐานะผู้นำด้านการศกึษาในโรงเรยีน ซึ่งแสดงออกด้วยการ

ดำเนนิงานในสถานศกึษาที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิัล ในการบริหารโรงเรียน 

ทุก ๆ ดา้น เพื่อใหก้ารจัดการศกึษาสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นผลสำเร็จของการบริหารโรงเรยีนที่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในการ

ทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานด้านการจัดการศกึษาประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย และบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ตามมาตรฐานการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนักการ

ศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งสามารถ

สังเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด 4 ด้าน คอื 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

2) ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณลักษณะ

ของผู้เรยีน และ 4) ด้านความสามารถของการแก้ปัญหาในโรงเรยีน ซึ่งได้จากการ

สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน        

ของ วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 5); พิชิต โกพล (2559, หนา้ 93); ฤทัยรัตน์  

บุญอินทร์ (2559, หนา้ 7); ทินกร ภาคสนาม (2559, หนา้ 62); สำนักทดสอบทาง

การศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2559, หนา้ 2-3); ประภาษ  

จติรักศิลป์ (2561, หน้า 66); วีรยุทธ เสาแก้ว (2561, หนา้ 63); เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร 

(2562, หนา้ 41); ภานุพงษ์ คำภูษา (2562, หนา้ 37); และ Hoy and Miskel (2008,  

pp. 291-322) 

 ดังนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจึงตอ้งพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนทิศทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
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การศกึษาโดยนำเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการตัดสินใจและสามารถวางแผนการดำเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์สถานศกึษาให้เป็นที่รู้จักกระตุ้นให้

ครูผูส้อนและผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและสามารถร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของสถานศกึษาให้เป็น

วัฒนธรรมการเรียนรูด้ิจทิัล สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูและทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวติ (สุชญา โกมลวานิช 

และคณะ, 2563, หน้า 636)  

 สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านเทคโนโลยีดจิทิัลของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ทีม่ีหนา้ที่หลักในจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา 

และมาตรฐาน การศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน

การศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญคือ การประสาน 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศกึษาดูแลดูแล

รับผิดชอบการจัดการศกึษาในเขต พื้นที่การศึกษา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าอุเทน 

อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม 

กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินดา้นการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน 

อ่านได้ เขียนได้ คิดได้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศกึษา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร  

ให้มคีวามพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2562, หนา้ 12-16) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาภาวะผูน้ำดิจทิัล 

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลหรอืแนวทางในการพัฒนา

ภาวะผูน้ำดิจทิัลในการบริหารงานที่ดี เพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวต่อ

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้หน่วยงาน สถานศกึษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พัฒนาการศกึษา  

ตามพันธกิจและเป้าประสงค์จะพัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็น 

มอือาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศกึษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัลใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป  
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คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความเห็นของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

  6. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นอย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน        

อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ความสำคัญของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ได้สารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ในการนำไปประกอบการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล

ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  2. ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศสำหรับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนมเขต 2 เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุน ส่งเสริมภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพประสิทธิผลของโรงเรียนใหด้ีขึ้นต่อไป  

  3. ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 และจังหวัดใกล้เคียง 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   1.1 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ 

ประสิทธิของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

    1.1.1 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุกัญญา แช่มช้อย (2558, หน้า 223); 

ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 59); สุนันทา สมใจ และคณะ (2561, หน้า 353);    

สุชญา โกมลวานิช และคณะ  (2562, หนา้ 5); เอกรัตน์ เชือ้วังคำ (2563, หน้า 5);       

ชีวนิ อ่อนละออ (2563, หน้า 115); นิศาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 89); CASTLE (2009, 

p. 84); NETS-A (2009, pp. 1-2); Elliott (2017, p. 3) ได้ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน 5 ด้าน ดังนี้  

     1.1.1.1 ด้านการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล 

     1.1.1.2 ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  

     1.1.1.3 ด้านจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

     1.1.1.4 ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการ

บริหารงาน 

     1.1.1.5 ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัด 

และประเมินผล 

    1.1.2 ประสทิธิผลของโรงเรียน ผู้วจิัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสาร 

ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 5); พิชิต โกพล 

(2559, หนา้ 93); ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์ (2559, หนา้ 7); ทินกร ภาคสนาม (2559,  
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หนา้ 62); สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(2559, หนา้ 2-3); ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 66); วีรยุทธ เสาแก้ว (2561,  

หนา้ 63); เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร (2562, หนา้ 41); ภานุพงษ์ คำภูษา (2562, หนา้ 37); 

และ Hoy and Miskel (2008, pp. 291-322) ได้ประสทิธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน ดังนี้  

     1.1.2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     1.1.2.2 ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากร 

ในการปฏิบัติงาน 

     1.1.2.3 ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 

     1.1.2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ 

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 

2564 จำนวนทั้งสิน้ 2,260 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 189 คน  

และครูผูส้อน จำนวน 2,071 คน จากทั้งหมด 181 โรงเรียน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู 

ผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  ปีการศกึษา 

2564 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 342 คน จำแนกเป็นกลุ่ม ผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 91 คน และครูผูส้อน 

จำนวน 251 คน จากโรงเรยีน 91 โรงเรยีน วธิีสุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified random sampling) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 



11 

      3.1.1.2 ครูผู้สอน 

     3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 

      3.1.2.1 ขนาดเล็ก 

      3.1.2.2 ขนาดกลาง 

      3.1.2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  

     3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

      3.1.3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

      3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

     3.2.1 ภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

      3.2.1.1 ดา้นการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล 

      3.2.1.2 ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

      3.2.1.3 ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

      3.2.1.4 ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้าน 

การบริหารงาน 

      3.2.1.5 ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัด

และประเมินผล 

     3.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

      3.2.2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 

      3.2.2.2 ดา้นความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากร 

ในการปฏิบัติงาน 

      3.2.2.3 ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 

      3.2.2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้ทำ

การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของ กัญญา 

แช่มช้อย (2558, หน้า 223); ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 59); สุนันทา สมใจ 

และคณะ (2561, หน้า 353); สุชญา โกมลวานิช และคณะ (2562, หนา้ 5); เอกรัตน์  

เชื้อวังคำ (2563, หนา้ 5); ชีวนิ อ่อนละออ (2563, หน้า 115); นิศาชล บำรุงภักดี (2563, 

หนา้ 89); CASTLE (2009, p. 84); NETS-A (2009, pp. 1-2); Elliott (2017, p. 3);  

และประสิทธิผลของโรงเรียน วทิยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 5); พิชิต โกพล (2559,  

หนา้ 93); ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์ (2559, หนา้ 7); ทินกร ภาคสนาม (2559, หน้า 62);  

สำนักทดสอบทางการศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2559,  

หนา้ 2-3); ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หนา้ 66); วีรยุทธ เสาแก้ว (2561, หนา้ 63); 

เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร (2562, หนา้ 41); ภานุพงษ์ คำภูษา (2562, หนา้ 37);  

และ Hoy and Miskel (2008, pp. 291-322) และนำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดังภาพประกอบ 1  
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ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)                             (Dependent Variable) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพปนะกรอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

1.สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

  1.1 ผู้บริหารโรงเรยีน 

  1.2 ครูผู้สอน 

2.ขนาดของโรงเรยีน 

  2.1 ขนาดเล็ก 

  2.2 ขนาดกลาง 

  2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3.ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

 3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

 3.2 ระหว่าง 10 - 20 ป ี 

 3.3 มากกว่า 20 ปี  

1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

   1.1 ด้านการมีภาวะผู้นำและวิสัยทศัน์เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

   1.2 ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจทิลั 

   1.3 ดา้นจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั    

   1.4 ด้านการสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในดา้นการบรหิารงาน    

  1.5 ด้านการสนับสนนุการใช้เทคโนโลยดีิจทิัล 

ในวัดและประเมนิผล 
 

2. ประสิทธิผลการบรหิารจดัการศึกษา 

ของโรงเรยีน 

   2.1 ด้านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

   2.2 ด้านความพึงพอใจการทำงานของครู 

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

   2.3 ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 

   2.4 ด้านความสามารถในการแกป้ัญหา 

ในโรงเรยีน 

 
 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ผูว้ิจัยได้กำหนดนยิามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี ้ 

  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  

โรงเรียน ที่แสดงออกถึงการดำเนินงานในสถานศกึษา สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดจิทิัล

มาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนทุก ๆ ด้านสนับสนุนครูและบุคลากรในการเชื่อมโยง 

สร้างและใช้ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลสำหรับการปฏิบัติงาน ในการเรียนรู้และการสอน 

เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือครูในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลสำหรับการวัดผล

นักเรียนและวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน ใช้ขอ้มูลนักเรียนในการปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการ 

พัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากรประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

   1.1 ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล หมายถึง  

พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงการดำเนินงานในสถานศกึษา สามารถ

สร้างกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูม้ีส่วน

เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนด้านดิจทิัลของโรงเรียน 

วเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนด้านดิจทิัล รวมทั้งแผนพัฒนาโรงเรียนหรอืแผนการสอน

อื่น ๆ สนับสนุนการใชด้ิจทิัลในแผนพัฒนาโรงเรียน 

   1.2 ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน ที่แสดงออกถึงความสามารถในการผลักดันให้ครูใช้

เทคโนโลยีดิจทิัลในการเรียนรู้และการสอน เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือครู 

ในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลสำหรับการวัดผลนักเรียนและวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน ใช้ข้อมูล

นักเรียนในการปรับปรุงการสอน สนับสนุน ดา้นงบประมาณ และค่าตอบแทนแก่ครู 

ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร 

   1.3 ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล หมายถึง พฤติกรรมที่

ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลด้วยความรู้

ความเข้าใจ กำหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดจิทิัล

กับจรรยาบรรณ มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและ

ความปลอดภัยออนไลน์ ส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยการ 
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สนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในสถานศกึษา 

   1.4 ดา้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในด้านการบริหารงาน 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียน มีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีดจิทิัล 

สนับสนุนครูและบุคลากรในการเชื่อมโยง สรา้งและใช้ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลสำหรับการ

บริหารและการปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนความต้องเทคโนโลยีดจิทิัล

ของโรงเรียน ตรวจสอบความพึงพอใจของ ครูและบุคลากรต่อการให้บริการสนับสนุน 

ดา้นเทคโนโลยีดจิทิัลของโรงเรียน 

   1.5 ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้ในการวัดผลและการ

ประเมินผล ส่งเสริมให้มกีารใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดผล

นักเรียน ประเมินการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีดจิทิัลเปนฐานของครู รวมทั้ง

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจทิัลในการสอน  

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึงผลสำเร็จของโรงเรียนที่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรยีน ครูและบุคลากร ทางการศกึษาในโรงเรยีนในการ

ทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการ 

จัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

   2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้

ความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใชเ้ทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

และมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นหรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม 

กับช่วงวัย  

   2.2 ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ความรู้สกึหรือทัศนคติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่องานในด้านบวก 

ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

ของเพื่อนร่วมงาน ความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเอง  

   2.3 ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนต้องมีความรู้

ความสามารถที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนมีความประพฤติ ด้านคุณธรรม  
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จรยิธรรม ค่านิยม จติสังคม และจติสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏ และอยู่ร่วมกัน

ด้วยดีในครอบครัวชุมชน และสังคม  

   2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

พัฒนางาน มีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการ

กำหนดรูปแบบการบริหารงาน ประสานงานเป็นแนวทางของความร่วมมอืในการปฏิบัติงาน

ให้มคีวามชัดเจนและเกิดความเรียบร้อยและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครูและ  

บุคลากรทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

   3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผูอ้ำนวยการ

โรงเรียน หรือรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ปีการศกึษา 2564 

   3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ปีการศกึษา 2564 

  4. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวน 

นักเรียน โดยโรงเรยีนที่สังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 ปีการศกึษา 2564 จำแนกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่สังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่มีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 120 คน 

   4.2 ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรยีนที่สังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่มีนักเรียนจำนวน 121-300 คน 

   4.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่สังกัดในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มนีักเรียนจำนวน 301 คนขึ้นไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ 

ในช่วงผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนได้รับการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน 

หรอืครูผูส้อนจนถึงเวลาปัจจุบันแบ่งเป็น  
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   5.1 นอ้ยกว่า 10 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน หรอืครูผูส้อน 

น้อยกว่า 10 ปี 

   5.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วง

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน  

หรอืครูผูส้อน อยู่ระหว่าง 10 – 20 ปี 

   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน หรอืครูผูส้อน 

มากกว่า 20 ปี  

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 หมายถึง 

หน่วยงานของทางราชการที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนด 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับ

ประถมศึกษาประกอบด้วย 6 อำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วยสถานศกึษาจำนวน 181 โรงเรยีน 

  7. แนวทางการพัฒนา หมายถึง วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลของโรงเรียน โดยผู้วิจัยจะนำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิต ิ 

ค่าอำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำดิจทิัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มาพิจารณาถ้าพบว่าภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วผู้วิจัยจะนำด้านดังกล่าว 

ไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 คน เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญนำเสนอ

วิธีหรอืแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นต่อไป 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ

ผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยได้นำเสนอประเด็นที่สำคัญตามลำดับดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

   1.1 ความหมายของผู้นำ  

   1.2 คุณลักษณะของผูน้ำ 

   1.3 ความหมายของภาวะผู้นำ 

   1.4 ความหมายของภาวะผู้นำดิจิทัล 

   1.5 องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผูน้ำดิจทิัล 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของประสทิธิผล 

   2.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.3 องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

   3.1 ขนาดที่ตั้ง 

   3.2 สภาพการบริหารจัดการศกึษา 

   3.3 ภารกิจหลัก 

   3.4 ทิศทางการพัฒนาการศกึษา นโยบายสู่การปฏิบัติ 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน 

 1. ความหมายของผู้นำ  

  ผูน้ำเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม จากทีมงาน ภารกิจใด 

ที่ปราศจากผูน้ำการดำเนินงานจะมีแนวโน้มที่จะไร้ประสิทธิภาพ ในขณะกันก็ยังขึน้อยู่กับ 

ผูต้ามอีกด้วย ทั้งนี้เพราะผู้นำเป็นผู้ซึ่งมีอทิธิพลในการจูงใจใหผู้้ตามปฏิบัติตามด้วยความ

เต็มใจ ด้วยความเคารพและเชื่อถือ ในการนี้ผูน้ำจะต้องมศีลิปะ การสื่อสาร และอำนาจ 

บารม ีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาวะที่ก่อใหเ้กิดความศรัทธา ความเช่ือมั่น และการยอมรับโดย 

ผูน้ำอาจไม่ใช่ผู้ผู้ดำรงตำแหน่ง แต่ก็สามารถที่จะนำพาให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม 

ผูน้ำจำเป็นต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ   

มีภาวะผูน้ำอย่างสมบูรณ์ เพราะผูน้ำจำเป็นต้องมคีุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ 

การมศีักยภาพที่ก่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจระหว่างผูน้ำและผูต้าม มีการทำงาน 

อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ เมื่อผูน้ำมีความสามารถด้านการบูรณาการในด้านการจัดการ 

อย่างมีประสิทธิภาพแล้วผู้นำก็จะมีภาวะผูน้ำที่สมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การบรรลุ 

ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน (สถาพร ปิ่นเจรญิ, 2554, หน้า 3) 

  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของผูน้ำไว้ดังนี้ 

   สถาพร ปิ่นเจรญิ (2554, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของผูน้ำว่า การที่

ปัจเจกบุคคลพยายามทำให้ผูอ้ื่นกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้พวกเขากระทำแล้ว 

นั่นคือ การที่ผูน้ำได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำแล้ว ความเป็นผู้นำจึงควรอยู่ควบคู่กับ 

การเป็นผู้บริหาร หรอือาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารทุกระดับควรมีภาวะผู้นำนั่นเอง  

อย่างไรก็ตามความเป็นผูน้ำกับการบริหารไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะผู้บริหารอาจได้รับแต่งตั้ง

หรอืเลือกตั้งมาอย่างเป็นทางการ แต่มีขอ้คิดที่สำคัญอย่างหนึ่ง “ในสภาพปัจจุบันระบบ

อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นระบบพรรคพวกและเส้นสาย มีหลายหน่วยงานที่ระบบคุณธรรม 

ถูกแทรกแซง นักบริหาร(Administrator) จะมีลักษณะเป็นแค่หัวหน้างานเท่านั้น 

(Headship)” นักบริหารที่ดี จงึควรได้รับตำแหน่งมาจากกระบวนการของระบบคุณธรรม 

เมื่อเป็นเช่นนีไ้ด้ นักบริหารจะมีภาวะผูน้ำควบคู่มาด้วยเกณฑ์การประเมินของระบบ

คุณธรรมและหลักประชาธิปไตย นอกจากนีค้วามเป็นผูน้ำของคนเรานั้น จะแสดงออก 

ในการชักนำผูอ้ื่น คุณสมบัติดังนี้ นอกจากจะเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาแล้วยังสามารถเรียนรู้

และพัฒนากันได้อกีด้วย 
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   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 277) กล่าวว่า ผู้นำ คอืผู้ที่เป็นหลักสำคัญ

ให้กับองค์กร มคีวามรูเ้รื่องงานขององค์การเป็นอย่างดี สามารถใหค้ำแนะนำแก่เพื่อน

ร่วมงานได้ มีความรับผดิชอบต่อประสิทธิผลขององค์การ อุทิศตนและมุ่งมั่นเพื่ออนาคต

ขององค์การ ได้รับความเชื่อถือและเชื่อฟังจากเพื่อร่วมงานในการจัดกิจกรรมและการ

สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มหรอืองค์การ เต็มใจรับฟังและพูดคุยกับเสียงเรียกร้อง 

ที่สรา้งสรรค์และให้เป็นที่รับทราบกันทั้งองค์การ มจีติใจเปิดกว้างและมีวิสัยทัศน์ แสวงหา 

โอกาสนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความเต็มใจทำงานใน 

สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสภาพแวดล้อมที่ขาดลำดับสายงานบริหาร โดยปล่อยใหผู้อ้ื่น 

เล่นบทบาทผูน้ำได้ 

   จันทร์ธิมา  รัตนโกสุม (2561, หนา้ 13) ผูน้ำคือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใหม้ีอทิธิพลและเป็นผู้ที่สามารถชี้นำสมาชิกของกลุ่มรวมพลัง

เพื่อปฏิบัติภาระกิจต่าง ๆ ของกลุ่มใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

   McForland (1979, pp. 214-215) กล่าวว่า ผูน้ํา คอื บุคคลที่มี 

ความสามารถในการใชอ้ิทธิพลใหค้นอื่นทํางานในระดับต่าง ๆ ที่ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การชักจูงให้คนอื่นทํางานให้สําเร็จตามต้องการ 

   Koont ond Weihrich (1988, p. 244) กล่าวว่า ผู้นำ หมายถึง ผู้มอีิทธิพล

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและใช้อิทธิพลนั้นเพื่อก่อใหเ้กิดความสำเร็จตามเบ้าหมายจาก

ความหมายตังกล่าวพอสรุปได้ว่า ผู้นำ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอำนาจหรอือิทธิพลต่อการ

ทำงานกลุ่ม สามารถออกคำสั่ง ตัดสินใจ แนะนำ หรอืโน้มน้าวจติใจ เพื่อให้งานประสบ

ความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มได้ 

   Dubrin (1998, p.431) ได้กล่าวว่า ผูน้ำเป็นบุคคลที่ทำให้องค์การต่าง ๆ 

นั้นประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลสำเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลผูท้ี่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้นำ บุคคลซึ่งก่อใหเ้กิดความมั่นคง 

และช่วยเหลอืบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม 

   Hoy, K. Wayne; Miskel, G. Cecil. (2005, unpaged) กล่าวว่า  

ผูน้ำหมายถึง บุคคลสำคัญที่เป็นหลักให้กับองค์กรใหค้ำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน  

และรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์กร ผูน้ำจะใช้อิทธิพลอย่างจงใจต่อผู้อื่นเพื่อสร้าง 

กิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มหรอืในองค์กร โดยมุ่งให้คนเห็นคล้อยตามว่ามี 

อะไรบ้างที่จำเป็นต้องกระทำให้เกิดผลสำเร็จ 
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   LE DUC QUANG (2016, p.20) ได้กล่าวว่า ผูน้ำคือผู้ที่เป็นหลักสำคัญ

ให้กับองค์การ มีความรูใ้นเรื่องงานองค์การเป็นอย่างดี สามารถใหค้ำแนะนำแก่เพื่อน

ร่วมงานได้มคีวามรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์การ อุทิศตนและมุ่งมั่นเพื่ออนาคต 

และความสำเร็จของอนาคตในองค์การ ได้รับความเชื่อถือและเชื่อฟัง จากเพื่อนร่วมงาน 

ในการัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กลุ่มหรอืในองค์การ เต็มใจ รับฟังและพุดคุยกับ

เสียงเรียกร้องที่สรา้งสรรค์และให้เป็นที่รับทราบในทั้งองค์การ มีจติใจเปิดกว้าง  

และมีวสิัยทัศน์แสวงหาโอกาส นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มคีวามเต็ม

ใจทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสภาพแวดล้อมที่ขาด ลำดับสายงานบริหาร  

โดยปล่อยใหผู้อ้ื่นเล่นบทบาทผูน้ำได้ 

  จากนิยามความหมายของคำว่าผูน้ำ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้ ผู้วิจัย 

จงึสรุปความหมายของคำว่าผูน้ำ ได้ดังนี ้ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับหรอื

มอบหมายใหเ้ป็นผูน้ำ เป็นผู้มีอทิธิพลเหนอืกว่าบุคคลอื่น สามารถใช้อทิธิพลโน้มน้าว 

ให้บุคคลอื่นยอมปฏิบัติตาม มบีทบาทในการใชศ้ลิปะในการจูงใจ ทำให้บุคคลเหล่านั้น 

เต็มใจที่จะทำงานให้สำเร็จผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ด้วยความพึงพอใจ 

 2. คุณลักษณะของผู้นำ  

  บทบาทและหน้าที่ของผู้นำเป็นพฤติกรรมปัจจัยที่สำคัญในการรวมกลุ่มและ

จูงใจคนไปยังเป้าหมาย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำหรือผู้บริหาร 

ที่แสดงออกในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีนักวิชาการได้ใหท้ัศนะต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

   สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2554, หนา้ 57) กล่าวไว้ว่า คนที่เป็นผู้นำมักมี

ลักษณะบางอย่างที่เด่นกว่าผูต้าม คนที่เป็นผู้นำมักเป็นคนที่มอีิทธิพลเหนอืผูอ้ื่น ผู้อื่นยอม

ทำตามอีกทั้งผูต้ามยอมไต้นำเอาความประพฤติได้นำเอาแบบอย่างในการทำงาน  

ผูต้ามบางคนถึงกับยอมถอดแบบผูน้ำ บางคนลอกเลียนแบบอย่างของผู้นำมี ดังนี้ 

    1. มีเป้าหมาย ผูท้ี่ตอ้งการเป็นผู้นำ ควรมีเป้าหมายเป็นของตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชวีิต เป้าหมายในการทำงาน เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ การมเีป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้นำมี 

ทิศทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ตรงกันข้าม หากผู้นำไม่มีเป้าหมาย ผู้นำก็จะรู้สึก 

สับสน เปรียบดังเรอืที่ไร้หางเสือ อีกทั้งไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเหมอืนอยู่กลางมหาสมุทร 

    2. ความรอบรู้ ยุคปัจจุบัน เป็นยุดชองขอ้มูลข่าวสาร เป็นยุคที่จะต้อง

ใช้ ความคิด ความรู ้มาแข่งขันกัน ไม่เหมือนยุคในสมัยอดีตมักจะใช้กำลังในการต่อสู้หรือ
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การทำสงคราม ผู้นำที่มขี้อมูลมากกว่า ผู้นำที่มคีวามรอบรู้กว่า ผูน้ำที่มกีารใชข้้อมูล 

มาวิเคราะห์ได้ตีกว่า มักเป็นที่ยอมรับ อกีทั้งเป็นที่เคารพเชื่อถือแก่ผูต้าม 

    3. กล้าเปลี่ยนแปลงหรอืริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ยุคสมัยปัจจุบันและยุคของ

โลกในอนาคต ผู้นำมักเป็นผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลง ผู้นำมักกล้าทดลอง คันคว้า สิ่งใหม่ ๆ  

โลกยุคใหม่จึงเป็นยุคสมัยของ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

    4. กระตือรือรน้ ผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพ มักเป็นผู้นำที่มคีวาม 

กระตอืรอืร้น กระฉับกระเฉง เดินไวกว่าคนปกติ ตามจิตวิทยา หากผู้นำมีความ 

กระตอืรอืร้นในการทำงาน ผูต้ามมักจะมีความกระตอืรือร้นดว้ย ในทางกลับกัน หากว่า 

ผูน้ำมีความเฉยชา ผูต้ามก็มักจะทำงานด้วยความเฉยชา เช่นกัน 

    5. มีความอดทน งานของผู้นำมักเป็นงานที่หนักกว่าผูต้าม  

เนื่องจากต้องมคีวามรับผิดชอบต่องาน ต่อคนที่ทำงาน และต่อองค์กร  

    6. การบังคับตนเองหรอืการควบคุมตนเอง คนที่ต้องการเป็นผู้นำ

ต้องมีสตใินการควบคุมตนเอง ทั้งทางต้านจติใจและร่างกาย เช่น บังคับตนเองไม่ให้

แสดงออกต่อหนา้สาธารณะในการแสดงกิรยิาอาการที่ไม่ตี โดยเฉพาะต่อหนา้สื่อมวลชน 

เนื่องจากผูน้ำต้องเป็นเป้าสายตาต่อลูกน้องและคนทั่วไป 

    7. การใช้ดุลพินจิและกล้าตัดสินใจ ผู้นำที่ตตี้องรูจ้ักใช้ดุลพินิจ อกีทั้ง

เมื่อมีปัญหาก็ต้องกล้าตัดสินใจ ถึงแม้จะตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างก็ตาม แต่หากไม่กล้า 

ตัดสินใจ ก็จะทำให้สถานการณ์นั้น ๆ แย่ลงได้ ผูน้ำจงึต้องเป็นนักวิเคราะห์ นักคิดที่ดีใน

การรูจ้ักมองปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีความเด็ดขาดเมื่อตอ้งตัดสินใจ เพื่อที่จะนำพา

องค์กรประเทศชาติ เดินหน้าต่อไป 

    8. มีมนุษย์สัมพันธ์ ผูน้ำที่ดีต้องเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีเนื่องจาก

ผูน้ำต้องทำงานกับคน หากผูน้ำสามารถครองใจคนทำงานไต้ ลูกน้องก็มักจะทำงานเต็มที่

การมมีนุษย์สัมพันธ์จะทำใหผู้น้ำเป็นที่เคารพรัก ศรัทธา เชื่อถอื ของผูค้นทำให้มีคน 

อยากช่วยเหลือ มากกว่าผูน้ำที่ไม่มมีนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน 

   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 278-279) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าจะกล่าวว่า 

การทำงานประกอบไปด้วยบุคคล 2 ระดับ คอื ผู้นำหรือหัวหน้างาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

ซึ่งเป็นผู้รับผดิชอบงานนั้น และอกีระดับหนึ่งก็คือ ผู้ตามหรอืลูกน้องหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ทั้ง 2 ระดับนีจ้ะปฏิบัติงานร่วมกันจะร่วมทำงานกันใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ ผูน้ำ

จะรับแต่ชอบอย่างเตียวไม่ได้ จะต้องรับผิดด้วย(ถ้ามี) จะคอยแต่ชีน้ิว้อย่างเตียวไม่ได้ 
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บางครัง้จะต้องลงมือปฏิบัติดว้ยตัวเองบ้าง จงึจะเรียกว่ามอืถึง ผู้ตามหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา

จงึจะเชื่อถือ และได้กล่าวอีกว่า ผู้นำที่ด ีมลีักษณะดังต่อไปนี้ 

    1. เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตัว กล้าได้กล้าเสีย 

    2. มีความยุติธรรม เป็นคนตรงไปตรงมา เสมอตันเสมอปลาย 

มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ แต่มรีะเบียบวินัย 

    3. แนะนำชีแ้จง สอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานให้ตอียู่เสมอจำ้จี้จ้ำไช

แต่ไม่จุกจิกจูจ้ี้ ตเิพื่อก่อ สรุปแล้วคอื เป็นผู้สอนเก่ง ถ่ายทอดวิธีทำงานเก่งนั่นเอง 

แต่ไม่จุกจิกจูจ้ี้ ตเิพื่อก่อ สรุปแล้วคอื เป็นผู้สอนเก่ง ถ่ายทอดวิธีทำงานเก่งนั่นเอง 

    4. ไม่แล้งน้ำใจ เป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลทุกข์สุข 

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

    5. เห็นคุณค่าของคน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ในแง่สวยสดงดงาม 

ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี 

    6. มีเหตุผลจงใจ พูดเก่ง มีวาทศลิป์ดี ไม่ถืออำนาจบาตรใหญ่ 

ไม่สั่งการใด ๆ โดยพลการ มักจะประชุมปรึกษาหารอืผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

    7. ไม่พยายามโกรธง่าย เป็นคนมองโลกในแง่ดี รูจ้ักเอาใจเขามาใส่ 

ใจเรา เข้าใจคนอื่น ยิม้แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 

    8. ไม่โทษผูใ้ต้บังคับบัญชา เป็นคนมีความรับผดิชอบสูง เวลามีปัญหา

เกิดขึ้นจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่เป็นคนสร้างปัญหา ปกป้องผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ไม่เอาตัวรอดแต่เพียงผูเ้ดียว 

    9. มีความสามารถในการทำงานที่เป็นทีมสูง มีศิลป์ในการจูงใจ 

ให้คนทำงานสูง มีระเบียบวินัย 

   จากคุณลักษณะของผู้นำดังกล่าว สรุปได้ว่า ผูน้ำต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็น

ภาพอนาคต รู้จักกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม ตอ้งสร้างทีมงานได้จะต้องเป็นคนที่

ทำงานให้สำเร็จโดยเน้นทั้งงาน เนน้ทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดีตอ้งสรา้งแรงบันดาล

ใจใหพ้นักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน และต้องเป็นผูพ้ัฒนาคนอื่น 

อยู่เสมอ เป็นสมบัติหรอืเอกลักษณ์ที่ผู้นำหรือผู้บริหารใช้ในการบริหารงานเพื่อนำพาไปสู่

ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 

   Wall ond Hawkins (1964, pp. 396 -400 อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 

2555, หนา้ 276) กล่าวถึง ภาระหน้าที่ของผูน้ำดังนี้ 
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    1. เป็นนักบริหารที่ดี 

    2. เป็นผู้วางแผนนโยบาย 

    3. เป็นผู้วางแผน 

    4. เป็นผู้เช่ียวชาญ 

    5. เป็นผู้แทนของกลุ่มในการตดิต่อภายนอก 

    6. เป็นผู้รักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับบังคับบัญชา 

    7. เป็นผู้ให้คุณและโทษ 

    8. เป็นผู้อนุญาตโตตุลาการ 

    9. เป็นสัญลักษณ์ของสมาชิก 

    10. เป็นแบบอย่างที่ดี 

    11. เป็นผู้รับผดิชอบในการปฏิบัติงานขององค์การจากบทบาท 

และหน้าที่ดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้นำมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้  

 3. ความหมายของภาวะผู้นำ 

  โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผูน้ำ” (Leaders) เปน็ตัวบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคล (Persons) ส่วน “ภาวะผู้นำ” (Leadership) นั้น เป็นสิ่งที่แสดงออกมา (Actions) 

จากบุคคลที่เป็นผู้นำอย่างเป็นกระบวนการ ดังนัน้ การจะเข้าใจความหมายของ “ผู้นำ” 

มักจะไม่เป็นปัญหามากนัก ทั้งนีเ้พราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้นำนั้น ก็มักจะพิจารณาจาก

ตำแหน่ง (Position) ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดังกล่าว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำหรอื ความเป็นผู้นำ (Leadership) นั้นเป็นเรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการ 

ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำเอาไว้ต่างๆ กันหลายทรรศนะดังนี้ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2554, หน้า 278) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเป็นการใช้ 

อิทธิพลของผู้นำกับผูต้ามโดยการโน้มนา้วใจ การสร้างค่านยิมและความเชื่อให้คล้อยตาม 

และปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนการสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์ 

ให้เกิดขึ้นภายในองค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

   พิทูล อภัยโส (2557, หน้า 21) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

กระบวนการในการใชอ้ิทธิพลเหนอืบุคคลอื่นให้มคีวามเชื่อถอื ยอมร่วมมอืหรอืยอมรับ  

ที่สามารถส่งแรงกระทำอันก่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนเพื่อดำเนนิงานของกลุ่มให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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   กิตติศักดิ์ บุณรังศร ี(2559, หนา้ 21) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

กระบวนการที่ผู้นำใช้ในการบริหารงานโดยโน้มน้าวใจ การสรา้งค่านิยมความเชื่อ เพื่อให้

เกิดความร่วมมิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ร่วมกัน  

   ชำนาญ คำปัญโญสีโนทัย (2559, หนา้ 22) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำหมายถึง 

คุณสมบัติพฤติกรรมที่สำคัญของผู้นำที่มทีักษะความสามารถจูงใจให้บุคคล หรอืกลุ่ม 

ปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนด้วยความเต็มใจ ยินดทีี่จะให้ความร่วมมอื อันนำไปสู่การ 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 

   Schermerhorn, Hunt and Osborn (2005, p. 241) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึงลักษณะเฉพาะของการใชอ้ิทธิพลระหว่างบุคคล เพื่อให้บุคคลหรอืกลุ่มทำในสิ่งที่ 

ผูน้ำต้องการ 

   Marpuis and Huston (2007, p. 243) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

กระบวนการชักชวน และมีอิทธิพลต่อกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

ประกอบด้วยบทบาทของผู้มีความสามารถ มีอทิธิพลต่อผูต้ามในการปฏิบัติด้วยความ 

เต็มใจ ศรัทธาในการตัดสินใจ และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

   Daft (2008, pp. 4-5) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง ความสัมพันธ์  

ที่มอีิทธิพลระหว่างผู้นำกับผูต้ามที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  

และการเปลี่ยนแปลงนั้นสะท้อนจุดมุ่งหมายที่มรี่วมกัน 

   N, Bass (1990 อ้างถึงใน จงจิตร ลานเที่ยง, 2556, หน้า 16) ได้สรุป 

รวบรวมความหมายของภาวะผู้นําตามที่มีผู้ให้ไว้ และได้จําแนกความหมายของภาวะผู้นํา 

เป็น 12 กลุ่ม ดังนี้ 

    1. ภาวะผู้นําในฐานะที่เน้นกระบวนการของกลุ่ม (Leadership as a 

Focus of Group Process) ตามแนวคิดนีก้ําหนดตําแหน่งของผู้นําเป็นศูนย์กลางหรือเป็น 

แกนกลางของกิจกรรมของกลุ่ม นิยามตามแนวคิดนี้จงึสะท้อนว่าผูน้ําเป็นจุดร่วมของความ 

ร่วมมอืจากบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

    2. ภาวะผูน้ําในฐานะที่เน้นกระบวนการของกลุ่ม (Leadership as 

Personality and Its Effect) คํานยิามของภาวะผูน้ําตามแนวคิดนี้ส่วนมากจะให้นยิามตาม

คุณลักษณะที่ปรุงแต่ง (Personality Attributes) หรอืคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของตัวผูน้ําเอง 

ซึ่งสมารถทําให้ผูอ้ื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหบ้รรลุผลสําเร็จ 
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    3. ภาวะผูน้ําในฐานะที่เป็นการกระทําหรอืพฤติกรรม (Leadership is 

an Act or Behavior) ตามแนวคิดนี ้เน้นการกระทําหรอืพฤติกรรมของผูน้ําที่มีผลให้เกิดการ 

กระทําในบุคคลอื่นหรือพฤติกรรมของผูน้ําร่วมกับผูอ้ื่นในการดําเนินงานร่วมกัน  

เป็นคํานยิามที่พยายามบอกว่า “ผูน้ําทําอะไร” 

    4. ภาวะผูน้ําในฐานะที่เป็นเครื่องมอืบรรลุเป้าหมาย (Leadership as 

an Instrument of Goal Achievement) นิยามของภาวะผู้นําตามแนวคิดนี ้เชื่อว่า ผูน้ําเป็น 

แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ช่วยในการจูงใจและประสานงานขององค์การบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่กําหนด 

    5. ภาวะผูน้ําในฐานะที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ 

(Leadership is an Emerging Effect of Interaction) นิยามของภาวะผูน้ําตามแนวคิดนี ้   

เชื่อ ว่าผูน้ําเป็นสาเหตุ (Cause) ที่ทําให้เกิดการกระทําของกลุ่ม แต่เชื่อว่าภาวะผูน้ําเป็นผล 

(Result) ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มมากกว่า โดยสรุป นยิามของ 

กลุ่มนี้เช่ือว่า ภาวะผูน้ําเป็นผลหรอื สิ่งที่งอกเงยตามมา (Effect or Outgrowth) หรอืสิ่งที่ 

เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มเป็นหลัก 

    6. ภาวะผู้นําในฐานะที่เป็นความแตกต่างของบทบาท (Leadership as 

a Differentiated) เป็นกลุ่มของนยิามที่มพีื้นฐานมาจากทฤษฎีบทบาท Role Theory) ซึ่งมี 

มุมมองว่า สมาชิกของระบบทางสังคมจะมีบทบาทที่แตกต่างกันตามความจําเป็นในการทํา

ให้ระบบสังคมนัน้เจรญิก้าวหนา้ ภาวะผู้นําเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่กําหนดบทบาทไว้ 

อย่างชัดเจนในแง่ความต้องการและบทบาทที่แตกต่างกันในระบบสังคมหรอืกลุ่ม สมาชิก 

แต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบงานที่ตนได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ของกลุ่ม ภาวะผูน้ําตามแนวคิดนีจ้งึเป็นบทบาทที่เกิดขึน้จากการบูรณาการบทบาทของ 

บุคคลอื่นเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ระบบสังคม 

    7. ภาวะผูน้ําในฐานะที่มุ่งด้านโครงสรา้ง (Leadership is the Initiation 

Structure) ทัศนะผูน้ําตามแนวคิดนี ้เป็นกระบวนการในการรเิริ่มและดํารงรักษาโครงสรา้ง 

ของบทบาทและรูปแบบความสัมพันธ์ของบทบาทต่าง ๆ มกีารระบุหน้าที่ของภาวะผู้นํา 

ในการทําให้ระบบตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ 

    8. ภาวะผูน้ําในฐานะที่เป็นศิลปะที่ก่อให้เกิดการยินยอมตาม 

(Leadership as Art Inducting Cornpliance) เป็นกลุ่มของนยิามที่มองภาวะผูน้ําในแง่การ 
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หล่อหลอมกลุ่มเข้ากับเจตจํานงความต้องการและความปารถนาของผู้นําที่ทําให้เกิดความ 

ยินยอมตาม และเป็นการใช้อิทธิพลในลักษณะทางเดียว คือ จากผู้นําถึงผู้ตามโดยไม่สนใจ 

ความตอ้งการของผู้ตาม การนยิามภาวะผูน้ําตามแนวคิดนี ้จึงมองผูน้ําเป็นผูค้วบคุมทาง 

สังคมต่อบุคคลอื่น หรอืภาวะผูน้ําเป็นศลิปะที่ก่อให้เกิดการยินยอมที่ผูอ้ื่นพร้อมที่จะปฏิบัติ 

ในสิ่งที่ผูน้ําต้องการ 

    9. ภาวะผู้นําในฐานะที่เป็นการใชอ้ิทธิพล (Leadership as Exercise of 

Influence) คําว่าอิทธิพล ตามนิยามของแนวคิดนีไ้ม่ใช่การครอบงํา (Dominance)  

การควบคุม (Control) หรอืการบีบบังคับใหต้้องทําตาม (Forcing of Compliance)  

แต่อย่างใด แต่มคีวามหมายเป็นการใชค้วามพยายามด้วยวาทะ และกระบวนการสื่อสาร 

ที่ทําให้เกิด การเห็นคล้อยตาม หรอืเป็นกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ที่สามารถก่อให้เกิด ความร่วมมอืในการสู่เป้าหมาย เมื่อคนเหล่าน้ันเห็นพ้องด้วยหรอืมี

ความตอ้งการเช่นนั้น ดว้ยเช่นกัน 

    10. ภาวะผูน้ําในฐานะที่เป็นรูปแบบของการจูงใจ (Leadership as the 

Form of Persuasion) นิยามภาวะผูน้ําตามแนวคิดนี ้สะท้อนถึงการจูงใจผู้อื่นด้วยวิธีการใช ้

เหตุผลอย่างหนักแน่น เพื่อใหเ้กิดการเห็นดีเห็นงามตามตน 

     จากความหมายที่กล่าวมาข้างตน้สรุปคำว่า “ภาวะผูน้ำ” หมายถึง 

ความสามารถของผู้นำ ในการใชศ้ลิปะ ความสามารถของบุคคลในการใชก้ระบวนการ

ต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมอืขององค์การ สามารถกระตุน้และจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 

เกิดแรงบันดาลใจอย่างมเีหตุผล เห็นด้วยกับเป้าหมาย ขององค์การ และผู้ตามพยายาม

ยามหาหนทางลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 4. ความหมายของภาวะผู้นำดิจทิัล 

  ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์  

ทำให้บริบทของการจัดการศกึษาต้องปรับตัวใหท้ันกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นวิถีใหม่ของโลก

ปัจจุบันที่มีนวัตกรรมเกิดขึน้มากมายที่เป็นโลกของดจิทิัล การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วนี้ ผู้นำที่ดจีะต้องมีภาวะผูน้ำ ที่สามารถนำพาองค์กรใหด้ำรงอยู่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมภีาวะผูน้ำ ซึ่งเป็นความสามรถด้านอิทธิพลต่อบุคคลอื่น

หรอืกลุ่มอื่น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ทั้งการมี

อิทธิพลต่อผู้อื่นและการมีปฏิสัมพันธ์โดยการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ให้ 
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บรรลุผลสำเร็จ (จณิณวัตร ปะโคทัง, 2561, หนา้ 67) และวชิาการ ได้ให้ความหมายของ

ภาวะผูน้ำดิจทิัลเอาไว้ต่าง ๆ กันหลายทรรศนะดังนี้ 

   จริพล สังข์โพธิ์ (2560, หน้า 4) ได้กล่าวถึงความหมายของ ภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลไว้ว่า การเป็นภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุคดิจทิัลจจำเป็นต้องมกีาร

เปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบไปด้วยมิตใินด้านของ มิติวสิัยทัศน์ ผูน้ำต้องทำการยอมรับและนำ

เทคโนโลยี เข้ามาเปลี่ยนแปลงในองค์กร มิติการสื่อสารที่สรา้งแรงบันดาลใจ ผู้นำในยุค

ดิจทิัล จะต้องทำการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรเกิดการบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ มิติการกระตุน้

ทางปัญญา ผูน้ำ องค์กรในยุคดิจทิลัจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรในองค์กรได้ร่วมกัน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ภาวะผูน้ำใน

องค์กรยุคดิจทิัลต้องทำการเรียนรู้มีการเปิดโอกาส มีการยอมรับและแสดงความคิดเห็น 

การเป็นผู้นำยุคดิจทิัลเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจากทุกมิติเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง

อย่างยั่งยนื 

   ณัฐวุฒิ พงศ์ศริิ (2560, หน้า 2) ได้กล่าวถึงความหมายของ ภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลไว้ว่า ทักษะที่ผู้นำในยุคดิจทิัลต้องมีก็คือ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างความ

โดดเด่นแบบแตกต่าง ใหป้ระสบการณ์ที่เหนอืความคาดหมายกับลูกค้า และมีวสิัยทัศน์ 

ในการใชข้้อมูลใหเ้กิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์และบริการ 

   ปกรณ์ ลีส้กุล (2561, หนา้ 1) ได้กล่าวถึงความหมายของ ภาวะผูน้ำ

ดิจทิัล ไว้ว่า ผูน้ำที่ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจใหค้นในองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์ในการ

ทำงานมากกว่าสนใจแต่ผลลัพธ์เป็นหลัก รูปแบบองค์กร แบบที่มลีำดับขั้นของโครงสรา้ง

หลาย ๆชั้นอาจเคยมีประสิทธิภาพในอดีต แต่ในปัจจุบัน โลกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

โครงสรา้งองค์กรแบบเดิมจึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานในยุคดิจทิัลและลด

ความสร้างสรรค์ในการทำงาน ดังนั้นผู้นำในยุคนี้ จึงต้องมี ความสามารถด้านดิจิทัล  

ในการนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาล (Big Data) นำมาใช้ให ้เกิดประโยชน์กับองค์กร 

ได้อย่างไม่จำกัด ตัง้แต่การทำงานในประจำวัน (Day-to-Day Operation) ไปจนถึงการ

วางแผนกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร ความเข้าใจ ในความรูแ้ละทักษะ

ความสามารถของคนในองค์กร (Talent management) รวมไปถึง การบริหารจัดการ 

และสร้างสมดุลของทักษะความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ใหเ้หมาะสมกับ สถานการณ์ 

ขององค์กร  
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   สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2561, หนา้ 5) ได้กล่าวถึง

ความหมายของภาวะผู้นำดิจทิัล ไว้ว่า ความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กรดิจทิัล (Digital 

Leadership) ในมิตขิองการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการทีมที่มีคุณภาพ การตัดสินใจ 

ที่มคีุณภาพ การสื่อสาร จูงใจและเจรจา ต่อรอง การกระตุน้การเรียนรู้และการเป็น

แบบอย่าง (Role model) การพัฒนาภาวะผูน้ำให้แก่บุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  

   ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ (2562, หนา้ 3) ได้กล่าวถึงความหมายของ  

ภาวะผูน้ำดิจทิัล ไว้ว่า ผู้นําที่ พร้อมในการทำงานยุคดิจทิัลต้องมีทักษะความเป็นผู้นํา 

แบบดั้งเดิมที่มีความแข็งแกร่งและต้องแสดงให้เห็นว่ามี ทักษะใหม่นีด้้วยเช่นกัน ผู้นําต้อง

แสดงศักยภาพ ความกล้าที่จะนําและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้โดยผู้นํา

สามารถ พัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ร่วมกับผูน้ําแบบดิจทิัลจากองค์กรอื่น ๆ  

มาปรับประยุกต์ในการ บริหารงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัย 

ที่สรา้งความสำเร็จให้แก่องค์การนัน้ 

   จากความหมายที่กล่าวมาข้างตน้สรุปคำว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัล” หมายถึง  

พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน ที่แสดงออกถึงการดำเนินงานในสถานศกึษา สามารถ

ประยุกต์เทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนทุก ๆ ด้านสนับสนุนครูและ

บุคลากรในการเชื่อมโยง สร้างและใช้ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลสำหรับการปฏิบัติงานในการ

เรียนรู้และการสอน เตรียมความพรอ้มและให้ความช่วยเหลอืครูในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล

สำหรับการวัดผลนักเรียนและวเิคราะห์ขอ้มูลนักเรียน ใช้ขอ้มูลนักเรียนในการปรับปรุง  

การสอน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร 

 5. องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้นำดิจทิัล 

  มีนักวิจัยและนักวิชาการได้ใหท้ัศนะต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

   สุกัญญา แช่มช้อย (2558, หนา้ 223) กล่าวว่าองค์ประกอบของ 

ภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยี เป็นการนำเทคโนโลยีสู่หอ้งเรียนและโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 

ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี ้ 

    1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

    2. การเรียนการสอน  

    3. การผลติและการปฏิบัติวิชาชีพ  

    4. การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ 

    5. การวัดและประเมินผล 
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    6. ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 

   ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 59) ได้เสนอองค์ประกอบ 

ของภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร ดังนี้ 

    1. มคีวามรูท้างเทคโนโลยี 

    2. มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

    3. มกีารใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 

    4. มีการสนับสนุน การจัดการ และการดำเนินการ 

    5. มกีารใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 

    6. มจีรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี 

    สุนันทา สมใจ และคณะ (2561, หนา้ 353-358) ได้เสนอองค์ประกอบ

ของภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยี ดังนี้ 

    1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์  

    2. การเรียนการสอน  

    3. ผลติภาพและความเป็นมืออาชีพ  

    4. การสนับสนุน การจัดการและการดำเนินงาน  

    5. การวัดและการประเมินผล  

    6. สังคม กฎหมาย และปัญหาทางจรยิธรรม 

   สุชญา โกมลวานิช และคณะ (2562, หนา้ 4) ได้เสนอองค์ประกอบ 

ของภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดังนี้ 

    1. การสื่อสารดิจิทัล 

    2. การมวีิสัยทัศน์ดิจทิัล 

    3. การรู้ดิจทิัล  

   เอกรัตน์ เชื้อวังคำ  (2563, หนา้ 5) ได้เสนอองค์ประกอบของภาวะผู้นำ

ดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้ 

    1. การเป็นพลเมืองดจิทิัล 

    2. ความเป็นมอือาชีพด้านดิจทิัล 

    3. วสิัยทัศน์ดจิทิัล  

   ชีวนิ อ่อนละออ (2563, หน้า 118) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผูน้ำ

ยุคดิจทิัล สำหรับนักบริหารการศกึษา ได้ดังนี้  
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    1. ส่งเสรมิการสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความ

เชื่อมั่นในทักษะการใช้เทคโนโลยี 

    2. มีความหวิกระหายต่อองค์ความรูใ้หม่สร้างสังคมแห่งปัญญา  

และพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ  

    3. เต็มใจทดลอง ดว้ยความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และคิดค้น

นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริหารใหม่ ๆ 

    4. พัฒนาความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมอือาชีพ 

ทางดจิทิัล 

    5. การสร้าง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ใหก้้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

   นศิาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 28) ได้เสนอองค์ประกอบภาวะผูน้ำ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน ไว้ดังนี้ 

    1. ดา้นวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2. ดา้นสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3. ดา้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน 

    4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

    5. ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

   CASTLE (2009, pp. 1-3) ศูนย์พัฒนาภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยี Center 

for Advance Study of Technology Leadership in Education: CASTLE ได้พัฒนากรอบ

แนวคิดของภาวะผูน้ําทางเทคโนโลยี ขึ้นมาประกอบด้วย 6 ด้าน และได้พัฒนาแบบประเมิน

ภาวะผูน้ําทางเทคโนโลยีสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อเป็นแนวในการประเมิน 

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้  

    1. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์   

    2. การเรียนการสอน   

    3. การผลติและการปฏิบัติวิชาชีพ  

    4. การสนับสนุน การบริหาร และ การปฏิบัติการ  

    5. การวัดและประเมินผล   

    6. ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และ จรรยาบรรณ  
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   NETS-A ได้นำเสนอองค์ประกอบของภาวะผูน้ําเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามทัศนะของ American Institute for Research: AIR (2009, online) ได้กำหนดมาตรฐาน

ทางเทคโนโลยีการศกึษาระดับชาติสำหรับผูบ้ริหาร (National Educational Technology 

Standard for Administrators: NETS-A) ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่  

    1. มีวสิัยทัศน ์ 

    2. การสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรูแ้บบโลกดิจิทัล  

    3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างมอือาชีพ  

    4. การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  

    5. การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 

   Elloitt (2017, p. 3) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผูน้ำดิจทิัล 

ว่าประกอบด้วย  

    1. การมีวสิัยทัศน์ 

    2.การเป็นผู้ใชง้านดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว 

    3.ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ 

    4.ความเข้าใจในความรูแ้ละทักษะความสามารถของคนในองค์กร 

    5.การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูใ้นโลกดิจิทัล 

   จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการ 

สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ำดิจทิัล จากแนวคิดของนักการศกึษาหลายท่าน  

ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 สังเคราะห์ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน 
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          8 80 

2. ด้านการสนับสนนุ 

การเรียนการสอน 

โดยใช้เทคโนโลยี 

          6 60 

3. ด้านการผลิตและ

ความเป็นมืออาชีพ 

          4 40 

4. ด้านการสนับสนนุ 

การใช้เทคโนโลยดีิจทิัล 

ในดา้นการบรหิารงาน 

          6 60 

5. ด้านการใช้เทคโนโลยี

ในวัดและประเมนิผล 

          5 50 

6. ด้านจรยิธรรมในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

          6 60 

7. มีความรูท้าง

เทคโนโลยีดิจิทลั 

          2 20 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบภาวะ
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8. ส่งเสรมิการสื่อสาร

ดิจทิัล การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีความ

เช่ือมั่นในทักษะการใช้

เทคโนโลยี  

          2 20 

9. การเป็นพลเมือง 

ในยุคดิจิทลั 

        √  2 20 

10. ความเปน็มืออาชีพ

ด้านดิจทิัล 

          1 10 

11. มีความหิวกระหายตอ่

องค์ความรูใ้หม่สรา้ง

สังคมแห่งปญัญาและ

พัฒนาความสามารถ 

ใหม ่ๆ 

          1 10 

12. เต็มใจทดลองด้วย

ความอยากรูอ้ยากเหน็

ทางปัญญา และคิดค้น

นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ

บรหิารใหม ่ 

          1 10 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบภาวะ
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13. พัฒนาความคล่องตัว 

ความเช่ียวชาญสู่ความ

เป็นมืออาชีพทางดิจทิัล 

          2 20 

14. การสรา้ง ปรับเปลีย่น

วิสัยทัศน์ และแผน 

กลยุทธใ์ห้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

อนาคต 

          1 10 

15. การสรา้งวัฒนธรรม

การเรียนรูแ้บบโลกดิจิทลั 

          2 20 

16. การปรับปรุง 

อย่างเป็นระบบ 

          1 10 

17. การเป็นผู้ใช้งาน

ดิจทิัลได้อย่าง

คล่องแคล่ว 

          1 10 

18. ความเข้าใจ 

ในความรู้และทักษะ

ความสามารถของคน 

ในองค์กร 

           10 
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 จากตาราง 1 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยใช้เกณฑ์ข้อที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ความถี่ 5 ขึน้ไป (ร้อยละ 50 ขึน้ไป) ที่ผู้วิจัยกำหนด

ขึน้ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ดา้นการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล    

2) ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 3) ดา้นจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล 4) ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในด้านการบริหารงาน 

5) ดา้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในวัดและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล ได้มนีักวิจัย  

และนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล ไว้ดังนี ้  

   นิศาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 31) ได้ให้ความหมายของ ด้านวิสัยทัศน์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรม ที่ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงออกถึงการมี

ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์กำหนด เป้าหมาย ภาระงาน และตัวชีว้ัดความสำเร็จ

ทางเทคโนโลยี 

   สุชญา โกมลวานิช (2563, หนา้ 5) ได้ใหค้วามหมายของการมีภาวะผูน้ำ

และวิสัยทัศน์ดิจทิัล ไว้ว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงออกถึงการดำเนินงาน 

ในสถานศกึษา สามารถสร้างกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรสามารถเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาตนเอง และสร้างนวัตกรรม  

มีการกำหนดนโยบายดิจทิัลและข้อตกลงร่วมกันในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล มกีารใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ  

   เอกรัตน์ เชื้อวังคำ (2563, หนา้ 5) ได้ใหค้วามหมายของการมีภาวะผูน้ำ

และวิสัยทัศน์ดิจทิัล ไว้ว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่ง แสดงออกถึงการดำเนินงาน

ที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีดจิทิัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่  

การสรา้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งดิจทิัล การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการสร้างวิสัยทัศน์ 

ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

   จากความหมายของการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัลสรุป

ได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรยีนที่แสดงออกถึงการดำเนินงานในสถานศกึษา 

สามารถสร้างกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูม้ีส่วน

เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนด้านดิจทิัลของโรงเรียน 

วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนด้านดิจทิัล รวมทั้งแผนพัฒนาโรงเรียนหรอืแผนการสอน

อื่น ๆ สนับสนุนการใชด้ิจทิัลในแผนพัฒนาโรงเรียน 
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  2. ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ได้มนีักวิจัย 

และนักวิชาการได้ใหค้วามหมาย ไว้ดังนี้  

   ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 23) ได้ให้ความหมายของการใช้

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ที่แสดงออกถึงความสามารถในการส่งเสรมิและผลักดันให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยี 

ในการเรียนรู้และการสอน สร้างกระบวนการให้ครูและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและสร้างความมั่นใจว่า มีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในหลักสูตร กลยุทธ์ 

ในการสอนและในบริบทของการเรยีนรู้ที่เพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น 

   สุนันทา สมใจ และวิชุดา กิจธรธรรม (2561, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย

ของการเรยีนรู้และการสอน ผู้บริหารตอ้งเป็นแบบอย่างของการเรยีนรู้และสร้างทักษะ 

ด้านเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ มีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมอื 

อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนของครู 

   นิศาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 31) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ที่แสดงออกถึงความสามารถในการผลักดันให้ครูใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และการสอน ตอ้งสามารถบูรณาการ เทคโนโลยีเข้าไปในหลักสูตรหรอืกิจกรรม 

ต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน เข้าถึงสาระความรูไ้ด้อย่างรวดเร็วทุกที่ 

ทุกเวลา เกิดความมั่นใจในระบบการเรียนการสอน 

   จากความหมายของ การสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

สรุปได้ว่า การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ที่แสดงออกถึงความสามารถในการผลักดันให้ครูใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และการสอน เตรยีมความพรอ้มและให้ความช่วยเหลอืครูในการใชด้ิจทิัลและ

เทคโนโลยีสำหรับการวัดผลนักเรียนและวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน ใช้ขอ้มูลนักเรียนในการ

ปรับปรุงการสอน สนับสนุน ดา้นงบประมาณ และค่าตอบแทนแก่ครู ส่งเสริมการพัฒนา

วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิัลให้แก่ครูและบุคลากร  

  3. ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล ได้มนีักวิจัย และนักวิชาการ 

ได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้  

   ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 23) ได้ให้ความหมายของการ 

มีจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
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แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความรูค้วามเข้าใจ  

มีความระมัดระวังและมีความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น การสรา้งความเสมอภาคในการ

เข้าถึงการส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย การสนับสนุนและจัดให้

เกิดสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

และความรับผดิชอบต่อสังคม ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเท 

   สุนันทา สมใจ และวิชุดา กิจธรธรรม (2561, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย

ของสังคม กฎหมาย และจริยธรรม ผูบ้ริหารต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยี การส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยการสนับสนุนและจัด

ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

   นิศาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 31) ได้ให้ความหมายของ จรยิธรรม 

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรม ที่ผู้บริหารโรงเรียน แสดงออกถึง 

การเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยความระมัดระวังและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าถึงและตรงกับความตอ้งการที่ 

ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร และจริยธรรม 

   จากความหมายของจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล สรุปได้ว่า 

พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

ความรูค้วามเข้าใจ กำหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี

กับจรรยาบรรณ มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว 

และความปลอดภัยออนไลน์ ส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยการ

สนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี 

ในสถานศกึษา 

  4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน  

ได้มนีักวิจัย และนักวิชาการได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 

   ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 23) ได้ให้ความหมายของ การใช้ 

เทคโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารงาน หมายถึง พฤติกรรมของ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ที่แสดงออกถึงการอำนวยความสะดวก สรา้งระบบสนับสนุน ส่งเสริม ที่กระตุน้ให้เกิด

ความตอ้งการผลติชิ้นงานที่เกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นและคอยใส่ใจดูแล 
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ให้ความต้องการน้ันดำรงอยู่ตลอด สนับสนุนให้ครูพยายามนำเทคโนโลยีมาใช้ใน ห้องเรียน 

และพยายามชักนำ โน้มนา้ว ผู้ที่ไม่เต็มใจ หรอืลังเลในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

   สุนันทา สมใจ และวิชุดา กิจธรธรรม (2561, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย

ของ การสนับสนุนการจัดการและการปฏิบัติ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการชักนำ 

โน้มนา้ว และส่งเสริมบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารงานโรงเรียน และการจัดการ

เรียนรู้ภายใต้ความร่วมมอืของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการให้เกิดความเข้ากันได้ 

หรอืผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีและนโยบาย 

   นิศาชล บำรุงภักดี (2563, หนา้ 31) ได้ให้ความหมายของ การสนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารงาน หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรยีน 

มีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีในการเพิ่ม ขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของ

ทีมงาน อันนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ มกีารนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ และพัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี 

   จากความหมายของการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน

การบริหารงาน สรุปได้ว่า ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในด้านการบริหารงาน 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียน มีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยี สนับสนุนครู

และบุคลากรในการเชื่อมโยง สร้างและใช้ระบบเทคโนโลยีสำหรับการบริหารและกร

ปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนความต้องเทคโนโลยีของโรงเรียน 

ตรวจสอบความพึงพอใจของ ครูและบุคลากรตอการใหบริการสนับสนุนดานเทคโนโลยี

ของโรงเรียน 

  5. ดา้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในวัดและประเมินผล  

ได้มนีักวิจัย และนักวิชาการได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 

   สุกัญญา แช่มช้อย (2558, หนา้ 223) ได้ให้ความหมายของการวัดและ

ประเมินผล หมายถึง การส่งเสริมให้มกีารใชร้ะบบเทคโนโลยีเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูล

เพื่อการวัดผลนักเรียน ประเมินการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นฐานของครูรวมทั้ง

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการสอน วัดผลและประเมินระบบธุรการและปฏิบัติการ 

โดยใช้เทคโนโลยีที่มอียู่เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ประเมินประสทิธิภาพของการใหก้าร

พัฒนาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้เทคโนโลยีของครู ประเมนิ

สมรรถนะครูด้านการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสทิธิภาพ 
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   ธนกฤต พราหมน์นก (2559, หนา้ 23) ได้ให้ความหมายของ มีการใช้

เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมนิผล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นพื้นฐานสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดผลและการประเมนิผล ทั้งในแง่ของการ

เรียนการสอนหรอืการประเมินการใชเ้ทคโนโลยีสามารถพัฒนาระบบการประเมนิ  

การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วเิคราะห์

และแปลผล การวิเคราะห์ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา

เพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าจะนำไปสู่การบริหารและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล 

ตามที่ตั้งไว้ 

   สุนันทา สมใจ และวิชุดา กิจธรธรรม (2561, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย

ของการวัดผลและการประเมินผล ผูบ้ริหารตอ้งมคีวามสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

วัดผล และการประเมินผล เพื่อมาบูรณาการจัดการเรยีนการสอนของครูผูส้อน 

ในสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

   จากความหมายของ การใช้เทคโนโลยีในวัดและประเมินผล สรุปได้ว่า 

ด้านการใช้เทคโนโลยีในวัดและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสามารถนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการวัดผลและการประเมินผล ส่งเสริมให้มกีารใช้ระบบดิจทิัลในการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดผลนักเรียน ประเมินการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีเปนฐาน 

ของครูรวมทั้งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการสอน  

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหาร สถานศกึษา ที่แสดงออกถึงการดำเนินงานในสถานศกึษา สามารถ

ประยุกต์เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนทุก ๆ ด้าน 

สนับสนุนครูและบุคลากรในการเชื่อมโยง สรา้งและใช้ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลสำหรับการ

ปฏิบัติงาน ในการเรียนรู้และการสอน เตรยีมความพร้อมและให้ความช่วยเหลอืครูในการ

ใช้ดจิทิัลและเทคโนโลยีสำหรับการวัดผลนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน ใชข้้อมูล

นักเรียนในการปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยี

ดิจทิัล 2) ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 3) ด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล 4) ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในด้านการบริหารงาน  

และ 5) ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล 
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ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นผลสำเร็จของโรงเรียนที่เกิดจากความสามารถ 

ของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการ ศกึษาในโรงเรยีนในการทำงานร่วมกัน 

ผูว้ิจัยขอนำเสนอการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 

  1. ความหมายของประสิทธิผล 

   นักวิจัย นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิผล ไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

    สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2555, หน้า 29) “ประสิทธิผล” หมายถึง ระดับ

การบรรลุ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหนา้ทั้งในด้านผลผลติและผลลัพธ์

ของการ ดำเนนิงาน 

    สมหมาย เทียนสมใจ  (2556, หนา้ 29) ประสิทธิผลเป็นระดับ 

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรอืการที่บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ 

เสร็จสิน้และประสบผลสำเร็จอย่างดี รูส้ึกพอใจในผลสำเร็จของงานนั้น รวมทั้งมีความ 

สามารถในการใชท้รัพยากรที่มอียู่ในองค์การเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย 

ขององค์การอย่างคุ้มค่าและองค์การสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

    วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 12) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลผลติและผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานทั้งระบบ ทั้งในด้านปริมาณ 

และคุณภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหนา้  

    วีรพงษ์ ไชยพงษ์ (2558, หน้า 12) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผลเป็นการ

ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ขององค์การ โดยมีการใช้ทรัพยากร

ทางการบริหารให้เกิด ประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

    Price (1968, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 50) ได้ให้ 

ความหมายของประสิทธิผลว่าหมายถึงความสามารถในการดำเนินงานใหเ้กิดผลตาม 

เป้าหมายที่ตัง้ไว้  

   จากความหมายของประสิทธิผลข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งในด้านผลผลติ

และด้านผลลัพธ์ เกิดจากการปฏิบัติหรอืการ ดําเนินงานที่ใหผลของงานบรรลุตาม       

วัตถุประสงคหรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว 
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  2. ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรยีน 

   นักวิชาการได้ใหค้วามหมายของประสทิธิผลของโรงเรียน ไว้หลายทัศนะ 

ดังนี้  

    ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555, หนา้ 7) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผลของ 

โรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที่ทำงานร่วมกันจน  

สามารถทำให้นักเรียนมีความใฝ่รู ้รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รวมทั้งด้าน 

การบริหารและการเรียนการสอนจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ 

    นงนุช สมุทรดนตรี (2556, หนา้ 9) กล่าวว่า ประสทิธิผลของ

โรงเรียน หมายถึง คุณภาพของผู้เรยีนที่เกิดจากความร่วมมอืของผูบ้ริหาร คณะครู  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามภารกิจจนบรรลุเป้าหมายและ 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ได้แก่ นักเรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน คอื 

ด้านการเป็นคนดี ดา้นการเป็นคนเก่ง และด้านการเป็นคนมีความสุข คณะครูพึงพอใจ 

กับผลผลิต และการปฏิบัติหนา้ที่ในสถานศกึษา 

    รุ่งนริัญ พุทธิเสน (2557, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผล

ของโรงเรียนว่า หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนมาตรการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้

ไว้ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในการ

ทางานของครูการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และสภาพแวดล้อมที่ดี 

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ และเสาวนี สิรสิุขศิลป์ (2557, หนา้ 13)  

ให้ความหมายของคำว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร

ดำเนนิงานต่าง ๆ ของโรงเรียนจน เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ซึ่งมีการกำหนดไวอ้ย่างชัดเจน มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซ่ึงประกอบด้วย ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนของนักเรียน ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของครู การพัฒนาวิชาชีพครู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน การพัฒนาบุคลากร และด้านการสอนของครู 

    วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 22) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผลการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง ผลผลติที่เกิดจากการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

ที่ได้ดำเนินงานตามภารกิจของการจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู ้และคุณธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ  

สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข  
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    Glickman (1990, p. 373) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผลของ

โรงเรียน ว่าหมายถึง สถานศกึษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า  

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

    Schein (1991 อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 50)  

มองประสิทธิผลของระบบองค์การโดยให้ความหมายว่า ประสทิธิผลขององค์การ หมายถึง  

สมรรถนะขององค์การในการที่จะอยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพ และเติบโต ไม่ว่าองค์การ 

นั้นจะมีหน้าที่ใดที่ตอ้งการทำให้ลุล่วง 

   จากความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสำเร็จของการจัด การศกึษาของโรงเรียนที่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร ทางการศกึษาในโรงเรยีนในการ

ทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานด้านการจัดการศกึษาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย  

และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ประกอบด้วย คุณลักษณะที่บ่งช้ีในด้านต่าง ๆ 

ต่อไปนี ้คอื ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน ความพึงพอใจของครู 

และบุคลากร และความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

  3. องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรยีน  

   มีนักวิจัยและนักวิชาการได้ใหท้ัศนะต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

    3.1 วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 32) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากำแพงเพชร เขต 1 ได้กำหนด

ตัวแปรด้านประสิทธิผล การจัดการศึกษาของสถานศกึษา ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

     3.1.1 ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     3.1.2 ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน  

     3.1.3 ดา้นความพึงพอใจในงานของครู 

    3.2 ทินกร ภาคสนาม (2559, หนา้ 160) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชงิเส้นภาวะผูน้ำเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้กำหนดตัวแปรด้านประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย  

5 ด้าน คอื 

     3.2.1 ดา้นการผลิตนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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     3.2.2 ด้านการพัฒนานักเรียนให้มเีจตคติทางบวก 

     3.2.3 ดา้นการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

     3.2.4 ด้านการบรรลุแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน 

     3.2.5 ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากร 

    3.3 พิชิต โกพล (2559, หน้า 93) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

ตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ได้กำหนดองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรยีน 4 ด้าน คือ 

     3.3.1 ความสามารถในการพัฒนานักเรียน 

     3.3.2 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

     3.3.3 การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

     3.3.4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    3.4 ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์ (2559, หนา้ 35) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  

ได้กำหนดองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน คอื 

     3.4.1 ความสามารถผลตินักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     3.4.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 

     3.4.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

     3.4.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

    3.5 สำนักทดสอบทางการศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้น พืน้ฐาน (2559, หนา้ 2 - 3) กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 โดยได้กำหนดมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศกึษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี ้ 

     3.5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน หมายถึง ผลการเรียนรู้

ของผู้เรยีนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศกึษา และมี 

พัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์  

     3.5.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศกึษา 
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ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา ดา้นข้อมูลสารสนเทศ  

และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เพือ่ สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศกึษา  

     3.5.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่สอดคล้อง กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความ

ถนัดของผูเ้รียน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพ 

ของผู้เรยีนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนทุกคนมสี่วนร่วม มีการตรวจสอบ  

และประเมินผลความรูค้วามเข้าใจ ของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

     3.5.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพ ผูเ้รียนที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผดิและรับชอบ

ต่อผลการจัด การศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ

ต่อคุณภาพการ จัดการศกึษาของสถานศกึษา 

    3.6 ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หนา้ 68) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ได้กำหนดองค์ประกอบของ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 3 ด้าน คอื  

     3.6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

     3.6.2 คุณลักษณะของผู้เรยีน 

     3.6.3 ความพึงพอใจในการทำงานของครู 

    3.7 วีรยุทธ เสาแก้ว (2561, หนา้ 63) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้กำหนดองค์ประกอบของประสทิธิผลของโรงเรียนไว้  

4 ด้าน คอื 

     3.7.1 ความสามารถผลิตนักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     3.7.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 

     3.7.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

     3.7.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 
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    3.8 เนาวรัตน์ ศริิเมธางกูร (2562, หนา้ 44) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตัวแปรด้านประสิทธิผลโรงเรียน  

ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 

     3.8.1 ความพึงพอใจในงานของครูและบุคลากร 

     3.8.2 ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน 

     3.8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

     3.8.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน  

    3.9 ภานุพงษ์ คำภูษา (2562, หนา้ 37) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกฉียงเหนอื สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ได้กำหนดองค์ประกอบ ประสทิธิผลการบริหารงาน

ของโรงเรียน 4 ด้าน 

     3.9.1 คุณลักษณะของนักเรียน 

     3.9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     3.9.3 การจัดการเรยีนรู้ 

     3.9.4 ความพึงพอใจในการทำงานของครู 

    3.10 Hoy and Miskel (2008, pp. 291 - 322) ได้เสนอตัวชี้วัดด้าน

ผลลัพธ์ของโรงเรยีนที่แสดงถึงคุณลักษณะของความมปีระสิทธิผลของโรงเรียนไว้  

5 ประการ คอื 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 2) ความพึงพอใจในงาน  

3) การขาดงาน 4) อัตราการออกกลางคัน 5) คุณภาพโดยทั่วไป จากการศกึษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการ สังเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนจากแนวคิด 

ของนักการศกึษาหลายท่าน ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 การสังเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน 

องค์ประกอบ

ประสิทธิผล 
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รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100 

1. ด้านผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรยีน  

√ √  √ √ √ √ √ √ √ 9 90 

2. ความพึงพอใจการ

ทำงานของครูและ

บุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน    

√ √ √   √  √ √ √ 7 70 

3. บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมของโรงเรยีน

ที่ดี 

  √        1 10 

4. ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน  

√  √  √ √   √  5 50 

5. ความสามารถในการ

พัฒนานักเรยีนให้มี

ทัศนคติเชิงบวก 

 √ √ √   √    4 40 

6. ความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน 

 √ √ √   √ √   5 50 

7. ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน 

 √  √   √    3 30 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

ประสิทธิผล 

ของโรงเรยีน 
วิท

ยา
 ส

วน
กุห

ลา
บ 

(2
55
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ทิน
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ุญ
อิน

ทร
์  (

25
59

) 

สำ
นัก

ทด
สอ

บท
าง

กา
รศ

กึษ
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 (2
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ศิร
เิม
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56
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รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100 

8. กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

ของผู้บริหาร 

    √      1 10 

9. กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

    √      1 10 

10. ระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล 

    √      1 10 

11. ความสามารถใน

การปรับตัวของโรงเรียน 

       √   1 10 

12. การจัดการเรียนรู้         √  1 10 

13. อัตราการ 

ออกกลางคัน 

         √ 1 10 

14. คุณภาพโดยทั่วไป           √ 1 10 

 จากตาราง 2 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของประสทิธิผลของโรงเรียน โดยใช้

เกณฑ์ขอ้ที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ความถี่ 5 ขึ้นไป (ร้อยละ 50 ขึน้ไป) ที่ผู้วจิัยกำหนดขึน้ 

ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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2) ความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีนและ4) ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน มรีายละเอียดดังนี ้ 

  1. ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

   1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน มีนักวิชาการ 

และนักการศกึษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไว้หลายทัศนะ

แตกต่างกันดังนี้ 

    ทินกร ภาคสนาม (2558, หน้า 161) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน ไว้ว่า ผลสำเร็จที่เกิดจากความสามารถในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน จนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ 

มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับสูง ซึ่งพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนชัน้สูงสุด และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนเฉลี่ยรวมของนักเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่มี คะแนนผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศอยู่ในระดับที่สูงขึน้ จำนวนร้อยละ ของนักเรียนที่เข้ามาเรียนและนักเรียน 

ที่จบการศกึษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และผลงาน ที่เกิดจากความสามารถทางด้าน

วิชาการของนักเรียน 

    สำนักทดสอบทางการศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษ 

าขั้นพื้นฐาน (2559, หน้า 3) กล่าวถึงรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน ในส่วนของ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียนว่ามปีระเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 

     1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด 

คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  

     2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ 

อภปิราย แลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหา  

     3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร  

     4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา  

     5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด 

ระดับชาติ  

     6. ความพร้อมในการศกึษาต่อ การฝกึงานหรอืการทำงาน 
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    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 72) ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผูเ้รียนนั้น ผูเ้รียนจะต้องมคีวามรู้ความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  

การใชเ้ทคโนโลยีและมีทักษะชีวติ และมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น

หรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

   จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า 

ผลสำเร็จที่เกิดจากความสามารถในการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในการบริหารและการ

จัดการเรยีนการสอน จนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยเฉลี่ย  

อยู่ในระดับสูง  

   จากแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้างต้นสรุป  

ได้ว่า ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียนนั้น ผู้เรยีนจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถ 

ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใชเ้ทคโนโลยีและมีทักษะชีวติ และมีเจตคติที่ดี 

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นหรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

  2. ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน   

   2.1 ความหมายของความพึงพอใจของครู มีนักวิชาการและนักการศกึษา

ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ของครูไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

    ประไพ อุดมผล (2554, หน้า 43) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน 

หมายถึง การที่บุคลากรในสถานศกึษายอมรับนโยบาย มาตรการ และข้อตกลงร่วมกันใน 

การปฏิบัติงานของสถานศกึษามีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานของสถานศึกษา    

ม ีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ดว้ยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มคีุณค่าต่อการ

พัฒนาสถานศกึษาร่วมกัน มีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงาน ใหท้ันการเปลี่ยนแปลง 

มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมโีอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานทุกคน  

    วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 39) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจในงาน

ของครู หมายถึง ความรู้สกึ การกระทำ อารมณ์ ทัศนคติต่องานของครูที่มีต่องานทั้งใน

ด้านบวก และลบ ได้แก่ ความพึงพอใจในบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

ความตอ้งการยอมรับนับถือและเคารพตนเอง มสี่วนร่วมในการทำงานในสถานศกึษา  

มีโอกาสได้ แสดงความสามารถ ได้รับความไว้วางใจ ความอิสระในการปฏิบัติงาน  

และผลตอบแทน 

    Blum and Nayler (1968, p. 364) กล่าวว่า ความพอใจในการ 

ทำงาน คอื ผลรวมของเจตคติต่าง ๆ แสดงออกโดยผู้ปฏิบัติงาน เจตคตเิหล่านี้มี 
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ความสัมพันธ์กับงานที่ปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง ความมั่นคง  

สภาพการทำงาน โอกาสก้าวหนา้ การได้รับการยอมรับนับถือ ความยุติธรรม 

ความสัมพันธ์ทาง สังคม การได้รับการดูแลเอาใจใส่ และการได้รับความยุติธรรม 

   จากความหมายของความพึงพอใจของครูข้างต้นสรุปได้ว่า  

ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรูส้ึกหรอืทัศนคติของครูมตี่องานในด้านบวก ได้แก่  

ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของเพื่อน 

ร่วมงาน ความไว้วางใจของผูบ้ังคับบัญชาที่มตี่อตนเอง เงินเดอืนค่าตอบแทนที่ได้รับ  

และความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

   2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู มีนักวิชาการและนักการศกึษา

ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของครูไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 

    Hoy and Miskel (2008, pp. 219 - 322) ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจ 

ในการทำงาน ได้แก่ ความรู้สึกพอใจต่องานหรอืภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง

แรงงาน สวัสดิการ ตัวงานเนื้องาน ความรูส้ึกพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน เพื่อ ร่วมงาน 

ผูบ้ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา นโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ ความพอใจ 

ต่อโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการ

ปฏิบัติงาน โอกาสในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร การใช้ทักษะที่หลากหลาย มีมุมมองว่า  

งานมคีวามสำคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่อนตำแหน่ง 

    Herzberg (1959 อ้างถึงใน นงค์นุช สมุทรดนตรี, 2556, หนา้ 50) 

กล่าวว่า งานที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ มีความกระตอืรอืร้นที่จะกระทำต้องเป็นงาน 

ที่มลีักษณะท้าทาย มีเกียรติ มศีักดิ์ศรีตามลักษณะวิชาชีพช้ันสูง เป็นงานที่พอเหมาะกับ 

ความสามารถที่เขามีอยู่ คนจะเกิดความพึงพอใจในสภาพของงานก็ต่อเมื่อลักษณะงาน 

ทั่วไปของงานว่าต้องใช้ความสามารถทางใด มีคุณสมบัติของพฤติกรรมที่จำเป็นต้องมใีน 

การปฏิบัติงาน รู้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเมื่อได้ลงมือทำงานแลว้ได้ผล 

เพียงใด สภาพการทำงานระรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อากาศถ่ายเท 

ความช้ืน แสง เสียง ตลอดจนการจัดสภาพหอ้งในการทำงาน ความสะอาด ความมี 

ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เครื่องมือเครื่องใช้มีเพียงพอ อุณหภูมิ 

พอเหมาะ เป็นต้น 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูข้างต้นสรุปได้ว่า ในด้าน 

ความพึงพอใจของครูนั้นครูมีความพึงพอใจเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องใน 



53 

ระดับต่าง ๆ ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอน ได้รับ 

การสนับสนุนใหศ้กึษาต่อ หรอืเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงาน เช่น การเลื่อนขั้น 

เงินเดอืน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศกึษาของบุตร และค่าเช่าบ้าน  

ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชน

และสังคม มีความสุขในการทำงานและการทำหน้าที่ครูในโรงเรยีน และมีความ

กระตอืรอืร้นและตั้งใจ ทำงานด้วยความเอาใจใส่ 

  3. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 

   3.1 ความหมายของคุณลักษณะของผูเ้รียน มีนักวิชาการและ 

นักการศกึษาได้ให้ความหมายของคุณลักษณะของนักเรียนไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 4) กล่าวว่า คุณลักษณะของ 

ผูเ้รียน หมายถึง ลักษณะที่ดีหรือลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น ความมีระเบียบ 

วินัย ความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ ความประหยัด ความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม การยอมรับฟัง 

ผูอ้ื่น รักการอ่าน ความมานะอดทน ความละเอียดรอบคอบ ความกล้าแสดงออก เป็นต้น 

ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะรวม ๆ หรอืเป็นลักษณะส่วนใหญ่ของนักเรียนในแต่ละ

โรงเรียน โดยครูทั้งหมดในโรงเรยีนเป็นผู้ประเมิน 

    วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 37) ได้สรุปว่า คุณลักษณะของ

ผูเ้รียน หมายถึง ระดับการรับรู้ของครูที่มตี่อนักเรียนในด้าน สุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม 

คุณธรรม จรยิธรรม สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

จากความหมายของคุณลักษณะของผูเ้รียนข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้เรียน  

หมายถึง ระดับการรับรู้ของครูที่มตี่อคุณภาพของนักเรียนในด้าน ความดี และมีความสุข 

ซึ่งได้แก่ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสุขภาวะ ทางร่างกาย 

และลักษณะจติสังคม ตามมาตรฐานการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรกำหนด 

   3.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเ้รียน มีนักวิชาการและ 

นักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ นักเรียนไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา้ 5 - 7) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมาย คอื มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็น คนดี  

มีสตปิัญญา มคีวามสุข มศีักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้โดยผู้เรยีน  

ที่จบการศกึษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้  
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     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า 

ของตนเอง มวีินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตน  

นับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  

การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

     3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี มีสุขนสิัย และรักการออก 

กำลังกาย  

     4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ 

ทรงเป็นประมุข 

     5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม 

ในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สมรรถนะของผูเ้รียนยึดตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ซึ่งการพัฒนาผูเ้รียนให้ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนัน้จะช่วยให้ผูเ้รียน 

เกิดสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้  

      5.1 ความสามารถในการสื่อสาร  

      5.2 ความสามารถในการคิด  

      5.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

      5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  

      5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น 

ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้  

     1. รักชาติ ศาสน์กษัตรยิ์  

     2. ซื่อสัตย์สุจรติ  

     3. มีวนิัย  

     4. ใฝ่เรียนรู้  

     5. อยู่อย่างพอเพียง  
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     6. มุ่งม่ันในการทำงาน  

     7. รักความเป็นไทย  

     8. มีจิตสาธารณะ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเ้รียนข้างต้นสรุปได้ว่า ผูเ้รียน

ต้องมีความรูค้วามสามารถที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มแีบบแผนแสดงพฤติกรรม 

ในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญชีวติได้อย่างเหมาะสม มีความประพฤติ  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จติสังคม และจติสำนึกตามที่สถานศกึษากำหนดปรากฏ 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความ 

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมปิัญญาไทย ยอมรับเหตุผล 

ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีมกีารรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรง รักษา 

อารมณ์และสุขภาพจติให้ดีอยู่เสมอ เรยีนรู้และมีวธิีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 

รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชน 

และสังคม 

  4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

   4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีนนักวิชาการ

และนักการศกึษาได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน  

ไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

    ประยงค์ ชูรักษ์ (2554, หน้า 65) ได้สรุปการแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนดังนี ้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใหเ้ป็น

ความคิดที่สรา้งสรรค์และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พัฒนางาน 

    อาภรณ์ อ่อนคง (2558, หน้า 63) หมายถึง ความ สามารถของ

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรยีนที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน  

การสอน การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  

    พิชิต โกพล (2559, หน้า 97) การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารและบุคลกรในโรงเรยีนที่ร่วมมอืในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

อย่างมีระบบ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดผลดีทั้งด้านการเรียนการสอน 
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การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

    ยุวดี ประทุม (2559, หน้า 82) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหา

ภายในโรงเรียน ว่า ความสามารถของผูบ้ริหารและครู ในโรงเรยีนช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ 

จนประสบความสําเร็จหรือเป็นไปด้วยดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

    จากความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

สรุปได้ว่า ความสามารถของผู้บริหารในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน ที่นำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง พัฒนางาน มีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้ มีการกำหนดรูปแบบการบริหารงาน ประสานงานเป็นแนวทางของความร่วมมอื 

ในการปฏิบัติงานใหม้ีความชัดเจนและเกิดความเรียบร้อยและกิจกรรมต่าง ๆ  

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

   4.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

    เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร (2559, หนา้ 37) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนว่า โรงเรียนย่อมมรีูปแบบในการบริหารงาน 

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การกำหนดรูปแบบการบริหารงานภายใน

โรงเรียนนั้นแต่ละโรงเรียนจะกำหนดใหเ้หมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน  

โดยมีเป้าหมายคือการมุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทำงาน บทบาทหน้าที่เป็น

ส่วนประกอบรองลงมาเพื่อร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้

เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด การประสานงานเป็นแนวทางของความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานใหม้ีความชัดเจน เกิดความเรียบร้อย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผล

สำเร็จตามเป้าหมายการจัดการ ศกึษาในโรงเรียนเป็นการสร้างคนให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพของบุคคลตาม แนวทางที่เหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียน

จงึควรมคีวามยืดหยุ่นพอควร หลักสูตรควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  

สภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มอียู่ 

    Gliekman (1990, p. 308) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน ว่าการที่โรงเรยีนจะมีประสิทธิผลนั้น ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง 

ก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน เพราะในโรงเรียนประกอบด้วยคน

หลายกลุ่ม หลายฝ่ายมาทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะบุคคลแต่ละคน 

มีความคิดค่านิยมความตอ้งการ และเป้าหมายต่างกัน ซึ่งที่จริงความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ด ี 
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แต่ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะมีผลต่อการ

พัฒนางานเพราะถ้ามีความขัดแย้งมากเกินไป จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ  

ขาดความร่วมมอืในการทำงาน ทำลายความสมานฉันท์  สร้างความเป็นศัตรูและนำไปสู่

การลดประสิทธิภาพในการทำงานและการออกจากงานได้  ซึ่งย่อมมีผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน 

   จากแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีนข้างตน้

สรุปได้ว่า โรงเรียนย่อมมีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อใหบ้รรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้ การกำหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้นแต่ละโรงเรียนจะมีการ

กำหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน ประสานงานเป็นแนวทาง 

ของความร่วมมอืในการปฏิบัติงานให้มคีวามชัดเจนและเกิดความเรียบร้อยและกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ

โรงเรยีน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหารจัดการศกึษา

ของโรงเรียนที่เกิดจากความสามารถของผูบ้ริหาร สถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในโรงเรยีนในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งาน ด้านการจัดการศกึษาประสบผลสำเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัด การศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 

ที่บ่งช้ีในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจการทำงานของครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของนักเรียน และความสามารถในการ

แก้ปัญหาภายในโรงเรียน ซึ่งผู้วจิัยได้ทำการสังเคราะห์ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นกรอบในการวิจัย และจากการสังเคราะห์ได้กรอบแนวคิด

เกี่ยวกับประสิทธิผลของ โรงเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรยีน 2) ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและ 

4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ซึ่งผูว้ิจัยจะได้ทำการศกึษาต่อไปว่า

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนตาม 

กรอบแนวคิดนี้  
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บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศกึษานครพนม  

เขต 2 

 ผูว้ิจัยได้นําเสนอบริบทของสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 ดังหัวข้อต่อไปนี ้(สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2564,

หนา้ 1-25) 

  1. ขนาดและที่ตั้ง 

   สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 

สถานศกึษาที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่รวม 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอท่าอุเทน อําเภอศรสีงคราม 

อําเภอนาหว้า อําเภอบ้านแพง อําเภอโพนสวรรค์ และอําเภอนาทม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

    ทิศเหนอื ตดิอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

    ทิศตะวันออก ติดแขวงคําม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวโดยมีแม่น้ําโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน  

    ทิศใต้ ตดิอําเภอเมอืงนครพนม  

    ทิศตะวันตก ติดอําเภอกุสุมาลย์อําเภออากาศอํานวย และอําเภอ 

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตั้งอยู่ที่ถนน ศรีสงคราม-ทาดอกแก้ว บ้านปฏิรูป ตําบลศรสีงคราม อําเภอศรสีงคราม 

จังหวัดนครพนม 

  2. โครงสร้าง และสภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 

9 กลุ่ม และ 1 หน่วย ดังนี้ 

    2.1 กลุ่มนโยบายและแผน 

    2.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

    2.3 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

    2.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

    2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    2.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    2.7 กลุ่มอำนวยการ 

    2.8 กลุ่มกฎหมายและคดี 
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    2.9 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร 

    2.10 หน่วยตรวจสอบภายใน 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดตัง้ขึน้ 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

    1. สํานักงานศกึษาธิการอําเภอ 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอศรสีงคราม 

อําเภอนาหว้า อําเภอบ้านแพง อําเภอท่าอุเทน อําเภอโพนสวรรค์ และอําเภอนาทม 

    2. สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ 

ศรสีงคราม อําเภอนาหว้า อําเภอบ้าน แพง อําเภอท่าอุเทน อําเภอโพนสวรรค์ และอําเภอ 

นาทม สภาพการจัดการศกึษาใน 6 อําเภอ ในพืน้ที่บริการของสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดระบบการศกึษาตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งดําเนินการ 3 รูปแบบ 

     การศกึษาในระบบ 2 ระดับ คอืการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

และการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

     การศกึษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คอื ระดับก่อน

ประถมศึกษา ะถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ ซึ่งดําเนนิการโดยภาครัฐ 

และภาคเอกชน 

     การศกึษาระดับอุดมศกึษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากว่า

ปริญญา ตรี และระดับปริญญาตร ีซึ่งจัด โดยภาคเอกชน 2 แห่ง 

     การศกึษานอกระบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถ

แบ่งเป็น ระดับตามการศกึษาในระบบได้ กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ คอื รายวิชาหรอื

กลุ่มวิชาที่ ผูเ้รียนได้รับการศกึษาหรอืฝกึอบรมตามความตอ้งการแต่อาจเป็นการเก็บรวบ

ผลการเรียนรู้ สะสมไว้เพื่อเทียบเป็นระดับโดยใช้การศกึษาในระบบเป็นหลักในการเทียบ 

     การศกึษาตามอัธยาศัย เป็นรูปแบบการศกึษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรยีน

ได้เรยีนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศกึษา 

จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง ความรู้อื่น ๆ สามารถนํา

ความรูท้ี่ได้ไปเปรียบเทียบกบัการศกึษาในระบบได้เป็นรายวิชา หรอืเทียบเป็นระดับ  
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การศกึษาตาม ความรู้หรอืประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้ได้ตลอดชีวติผูเ้รียนตามหลักสูตร 

ที่กระทรวงกําหนด 

  3. ภารกิจหลัก 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

เป็นหน่วยงานที่ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 

37 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  

โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

    3.1 จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่ 

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

    3.2 วิเคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และ แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงาน

รับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    3.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ 

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    3.4 กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานในเขต 

พืน้ที่การศกึษา 

    3.5 ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศกึษา ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    3.6 ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    3.7 จัดระบบประกันคุณภาพสถานศกึษา และประเมินผลสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    3.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบัน 

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่ 

การศกึษา 
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    3.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

    3.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิการของคณะอนุกรรมการ 

และ คณะทำงานด้านการศึกษา 

    3.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    3.12 ปฏิบัติหนา้ที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่มไิด้ 

ระบุให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรอืปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ทศิทางการพัฒนาการศึกษา นโยบายสู่การปฏิบัติ 

   4.1 วิสัยทัศน์ 

    “สพป. นครพนม เขต 2 บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” 

   4.2 พันธกิจ 

    4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผูเ้รียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

    4.2.2 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

    4.2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลเน้นการ 

มีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศกึษาและเสรมิสร้างความรับผดิชอบต่อคุณภาพ

การศกึษา 

    4.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนนอ้มนําศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

อย่างยั่งยนื 

   4.3 เป้าหมาย 

    4.3.1 ผูเ้รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้

ใน ศตวรรษที่ 21 

 



62 

    4.3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศกึษาขั้นพื้นฐาน

อย่างทั่วถึง มคีุณภาพและเสมอภาค 

    4.3.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

และมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

    4.3.4 สถานศกึษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษา

ขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล 

    4.3.5 มีเครอืข่ายในการบริหารจัดการ เน้นการทํางานแบบบูรณาการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศกึษา 

    4.3.6 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และสถานศกึษามีการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์

     กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศกึษา

เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 

     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษา 

และการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ความเป็นไทยและคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

   4.4 พันธกิจ 

    4.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข 

    4.4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความสามารถ 

ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
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    4.4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียน 

ให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

    4.4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    4.4.5 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมอือาชีพ 

    4.4.6 จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    4.4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศกึษา โดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจทิัล  

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตัง้อยู่ถนน 

ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม บ้านปฏิรูป ตำบลศรสีงครามอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ 

ท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอ

นาทม เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน มหีน้าที่หลักในจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน การศกึษาของเขต 

พืน้ที่การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญคือ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินด้านการศกึษา

ในเขตพืน้ที่การศกึษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านได้ เขียนได้ คิดได้ ใชเ้ทคโนโลยีในการจัด

การศกึษา พัฒนาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร ใหม้ีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21  

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ดังนี้ 

   1.1 วิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

    ภัทราพร ธัญกิจเจรญิสิน (2558, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 

ภาวะผูน้ำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 
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การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ำทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูจำแนกตามตำแหน่ง หนา้ทีโ่ดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศกึษาสถานศกึษา โดยภาพรวม 

และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

    ธีรโชติ หล่ายโท้ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีและทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

พบว่า 1) ภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู วชิาการสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นั้นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีและทักษะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลางอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ .01  

    สุภัททรา สังขวร (2560, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ำเชงิเทคโนโลยีกับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า 

1) ระดับคุณลักษณะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและ 2) คุณลักษณะผูน้ำ 

เชงิเทคโนโลยีกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 

    มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา (2562, บทคัดย่อ) ได้ทําการศกึษาเรื่อง 

แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจทิัลสู่ความเป็นเลิศของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาชัยนาท การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจทิัลสู่ความเป็น เลิศของสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาชัยนาท 2) นําเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจทิัลสู่ความ
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เป็นเลิศของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชัยนาท โดยใช้วธิีการวิจัยแบบ

ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชัยนาท จํานวน 111 โรงเรียน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ 

1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัยได้แก่ 1) ค่าความถี่ 2) ค่าร้อยละ 

3) ค่าเฉลี่ย และ 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารโรงเรียนขนาด

เล็กยุคดิจทิัล ความเป็นเลิศของสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชัยนาทสู่ความ

เป็นเลิศมกีารนํา ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารโรงเรยีน 2) แนวทางบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยุคดิจทิัลสู่ความเป็นเลิศ 

ของสํานักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศึกษาชัยนาท ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ  

(1) การพัฒนาเทคโนโลยี ดิจทิัลใหม้ีคุณภาพสูงสามารถรองรับการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็วและครอบคลุมทุกด้าน (2) การพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ  

ในการสร้างและการใชเ้ทคโนโลยี ดิจทิัลต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางคอมพิวเตอร์ 

แอปพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน (3) การส่งเสริม สนับสนุน ของผู้บริหารโรงเรียน ในการพัฒนา

บุคลากรและการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (4) การนเิทศกํากับติดตามการใชแ้ละดําเนินงาน   

ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดจิทิัล ทั้ง อุปกรณ์ บุคลากรและการนําไปใช้ 

    วาสนา พลชาย (2562, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ภาวะผูน้ำทาง

ดิจทิัลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษา หนองบัวลำภู เขต 1 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

ภาวะผูน้ำทางดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของข้าราชการครู 2) เปรียบเทียบ

ภาวะผูน้ำทางดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 360 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางของเคร็จซี่และมอร์แกน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมอืที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มคี่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผูน้ำทางดจิทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู 
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เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

คือดา้นสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูด้้วยเทคโนโลยี รองลงมาคือดา้นการพัฒนาใน

วิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล 2) ผลการเปรียบเทียบ

ภาวะผูน้ำทางดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามทัศนะของขา้ราชการครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

โดยรวมมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการเรียนรู้โดยใช้

เครื่องมือทางดจิทิัล ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี และด้านการวัด

และประเมินผล มี ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    ไชยา ภาวะบุตร และคณะ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชงิเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศกึษาในยุคดิจทิัล การวิจัย

ครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชงิเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในยุคดิจิทัล 2) สร้างและพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในยุคดิจิทัลและ 3) ศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

เชงิเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคดิจิทัล การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา 

ดำเนนิการ 3 ระยะ คอื ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1) กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ำ องค์ประกอบ

ภาวะผูน้ำเชงิเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคดิจทิัล การพัฒนาภาวะผูน้ำ  

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชงิเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคดิจิทัล 2) ศกึษา

องค์ประกอบของภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคดิจทิัล 3) ยืนยัน

ความถูกต้องและประเมิน ความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยี 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคดิจทิัล โดยการสัมภาษณ์เชิงลกึ ผูท้รงคุณวุฒิและการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสกลนคร จำนวน 615 คน 

จาก 615 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้อำนวย

โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี ้จำนวน 240 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ภาวะ ผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1) การสร้าง 

และพัฒนารูปแบบ 2) ตรวจสอบและ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
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จำนวน 10 คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิผล ของคู่มือการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคดิจทิัล มีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย 1) ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาจำนวน 30 คน ระยะเวลาที่ใชใ้น

การทดลอง 200 ช่ัวโมง 2) สรุปและนำเสนอรูปแบบ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบภาวะผูน้ำ 

เชงิเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคดิจิทัล มี 5 องค์ประกอบ 63 ตัวชีว้ัด ดังนี้  

1) โรงเรียนแห่งนวัตกรรม 2) การสรา้งนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัล 3) บรูณาการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการจัดการ เรียนรูใ้นยุคดิจทิัล 4) จริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล  

5) บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการวัดและประเมินผล 2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ 

เชงิเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1) หลักการ ของรูปแบบ  

2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการของการพัฒนา 4) เนือ้หาของรูปแบบ  

5) การวัดและประเมินผล 

    นิศาชล บำรุงภักดี (2563, บทคัดย่อ) ได้ทําการศกึษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

กับประสิทธิผลโรงเรยีน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร การวิจัย 

ครั้งนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ และแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ตามความเห็นของผูบ้ริหาร สถานศกึษา และครูผูส้อน  

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในสถานศกึษา สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 200 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน

แบบไม่ใช้สัดส่วน (Non-proportional Stratified random sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร

โรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร  

มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .978 และ 989 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .542-.879 

และ .508-.908 ตามลำดับ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test ชนิด 

Independent Samples) การวิเคราะห ์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

และการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation 
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Coefficient) ผลการวิจัย พบว่า 1. ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร

โรงเรียน โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก  

    เอกรัตน์ เชื้อวังคำ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่ององค์ประกอบ

ของภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

อุดรธานี เขต 4 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธาน ี   

เขต 4 เป็นการวิจัยเอกสารดำเนนิการ 2 ขั้นตอนคือ 1) ศกึษาเอกสาร เกี่ยวกับภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลจำนวน 10 แหล่งเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ำดิจทิัลจากแนวคิด 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลตามกรอบที่ได้

สังเคราะห์จากเอกสารโดยผูท้รงคุณวุฒิจำนวน 5 คน โดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัยในการประเมินเพื่อยนืยันองค์ประกอบโดยเป็นแบบประเมินแบบ 

ตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อหาค่าความ

เที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ผลการวิจัยพบว่าภาวะผูน้ำดิจทิัลของ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเป็น

พลเมอืงดจิทิัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คอื การรู้และใช้ดจิทิัล การสื่อสารดิจิทัลและ

จรยิธรรมในการใช้ดจิทิัล 2) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว    

คือ ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ดิจทิัล และ 3) วิสัยทัศน์ดจิทิัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ     

การสร้าง วิสัยทัศน์ที่มุ่งดจิิทัล การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการสร้างวิสัยทัศน์ 

ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

    จารุนันท์ ผิวผาง และคณะ (2564, หนา้ 97) ได้ทําการศกึษาเรื่อง 

ภาวะผูน้ำยุคดิจทิัลที่ส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหาร

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ำยุคดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามสถานภาพโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

เมื่อเปรียบเทียบโดยจำแนกตามขนาดของ โรงเรียนโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศกึษาของ
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สถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามสถานภาพโดยรวม 

พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบโดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมพบว่า  

ไม่แตกต่างกัน และ 3) ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ พบว่า มีองค์ประกอบ 3 ด้าน 

สามารถพยากรณ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ

สถานศกึษา ได้ร้อยละ 70 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนีเ้ป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยเฉพาะผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศกึษา ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศกึษาต่อไป 

    ชูพงศ์ อยู่ภักดี (2564, หน้า 31) ได้ทําการศกึษาเรื่อง แนวทางการ

พัฒนาภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของภาวะผูน้ำเชงิเทคโนโลยี

ของผู้บริหารสถานศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผูน้ำ

เชงิเทคโนโลยีของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) แนวทางการพัฒนาภาวะ 

ผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรอบรมและพัฒนาการ

ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

บริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ ใช้ในการวัดผลและประเมินผล 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจน  

ควรตระหนักถึงการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

    นิสา แป้นเชียร (2564, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้ำ

ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 พบว่า 1) ครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 มีทัศนะต่อภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก     

2) ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 มีทัศนะต่อภาวะผูน้ำ

ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษาจำแนกตามวุฒิการศกึษาในภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามตามขนาดของสถานศกึษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทาง

เทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
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ประถมศึกษายะลาเขต1ได้แก่ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียน

การสอน เพิ่มงบประมาณด้านครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีใหเ้พียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการบริหารพร้อมทั้งพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่องเพราะเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว 

    รัศม ีแสงชุ่ม (2564, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

เชงิเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของครู ในสถานศกึษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรขีันธ์ เขต 2 พบว่า 1) ภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยี

ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากและ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชงิเทคโนโลยีของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาตาม การรับรู้ของครูในสถานศกึษาจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศกึษา ขนาดกลางแตกต่างจากผู้บริหาร

สถานศกึษาขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหาร สถานศกึษา

ขนาดกลางจะมีภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีมากกว่าผู้บริหารสถานศกึษาขนาดเล็กในทุกด้าน 

    ออระญา ปะภาวะเต  (2564, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำยุคดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผูน้ำยุคดิจทิัล 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผูน้ำยุคดิจทิัล 

ของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

   1.2 วิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการศกึษา  

    พิมพ์พัฑรา เมอืงอินทร์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงรายเขต 4 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

การวิจัยครั้งนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในปีการศกึษา 2554 จำนวน 205 คน 

เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื ข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาและประสิทธิผล

ของโรงเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสถิตทิี่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และสมมตฐิานของการวิจัย

ได้รับการยอมรับ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยสำคัญทาง 

สถิตทิี่ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.785** 

    รุ่งนริัญ พุทธิเสน (2557, บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ศกึษาระดับภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน และระดับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 2) เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน และระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 3) ตรวจสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรา้งองค์ประกอบภาวะผูน้ำ เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและ 4) ศกึษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางออ้ม 

และอิทธิพลรวมขององค์ประกอบภาวะผูน้ำ เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คอื ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู จำนวน 510 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการ

วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ บรรยาย 

และสถิตอิ้างอิง โดยโปรแกรม SPSS for Windows และ Lisrel 8.80 (Student Edition) 

ผลการวิจัยพ บว่า 1. ระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน  

โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะ

ผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรยีน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า โรงเรียนที่มีขนาด

แตกต่างกัน โดยภาพรวมระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรยีน 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน โดยภาพรวมระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

    อคัราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ และเสาวนี ตรีพุทธรัตน์ (2557, บทคัดย่อ) 

ได้ทำวจิัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 การวิจัย 

ครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา 2) เพื่อศึกษาระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ขยายโอกาสทางการศกึษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับปัจจัยทางการบริหาร

กับความมปีระสิทธิผลของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางเคร็จซี่และมอร์แกนซึ่งมาโดยการ สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling)  

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า มสีัมประสิทธิ์ความเที่ยงของปัจจัยทางการบริหาร 

เท่ากับ 0.96 และได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของประสิทธิผลของโรงเรียน เท่ากับ 0.98 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่า รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน แบบพหุคูณ (Multiple Correlation) ผลการวิจัยพบว่า 

1.ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยภาพรวมพบว่า  

อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 

2.ความมีประสทิธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาโดยภาพรวม พบว่า  

ความมปีระสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

ด้านการพัฒนาวิชาชีพและด้านการพัฒนา บุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

    วิทยา สวนกุหลาบ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า ประสทิธิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากำแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 

ที่สุด คอื ดา้นความพึงพอใจในงานของครู รองลงมาคือ ดา้นคุณลักษณะของผูเ้รียนและ 

น้อยที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด 

การศกึษาของสถานศกึษา สังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  

เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม รองลงมา คอื ดา้นภาวะผูน้ำทางการศกึษา 

ของผู้บริหาร และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 

ทางการศึกษาของ ผูบ้ริหาร ดา้นสมรรถนะองค์การ ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ด้านการจัด กระบวนการเรียนรู้ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ 
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ทางบวกกับ ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    สมเดช เรืองขจร (2559, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรยีนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี ้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2  

และเพื่อศกึษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 2 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนีค้ือ ครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 303 คน ผลการวิจัย พบว่า  

1) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี

เขต 2 ในภาพรวมมรีะดับการมปีระสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรยีนใหเ้ข้ากับ

สิ่งแวดล้อมและด้านความสามารถพัฒนา นักเรียนให้มีทัศนคตทิางบวก มคีวามคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความสามารถผลตินักเรียน ให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

และด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของ 

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างสมบูรณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

   Farrel (2004, p. 213 อ้างถึงใน เอกราช เครือศรี, 2558, หนา้ 67)  

ได้ทําการศกึษาเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาในการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ เพื่อศกึษาถึงการบริหารงานกําหนดนโยบายและทฤษฎีที่ 

เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ความเป็นมาและ 

การพัฒนา แนวความคิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสารสนเทศและการใชค้วามรู ้ความเชื่อถอืใน 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศมุ่งเน้นในคุณค่าและประโยชน์โดยศึกษาถึงการบริหารงานองค์กร 

สาธารณะและการใช้ขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 3 แห่ง ผลการศกึษาพบว่า 

มุมมองของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  



74 

ผลการศกึษาครั้งนี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการบริหารงานโดยการพัฒนากรอบการใช้งาน 

สารสนเทศในองค์กรใหด้ียิ่งขึน้ 

   Horner (2004, p. 12 อ้างถึงใน นธิิดา บุรณจันทร์, 2554, หนา้ 87) 

ได้ทําการศกึษาเรื่องประสทิธิผลของโรงเรียนมัธยมใน New Jersey ตามแนวคิดเชิงระบบ

ของเพียร์สัน (Parsons) ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaption) 

การบรรลุเป้าหมาย (Foal achievement) การบูรณาการ (Integration) และการดํารง 

ค่านยิมองค์การ (Latency) ผลการวิจัย พบว่า การบูรณาการ การดํารงค่านิยมองค์การ 

และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมมคีวามสัมพันธ์ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กับ 

ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิพบว่า มคีวามสัมพันธ์กับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ 

   Ruhl (2005, p. 3216-A อ้างถึงใน ทิพวรรณ สําเภาแก้ว, 2560,  

หนา้ 73) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ช่วยพัฒนา

โรงเรียนให ้โรงเรียนประสบผลสําเร็จ ได้แก่ ความคาดหวังในความสําเร็จของงาน  

ภาวะผูน้ําของ ผู้บริหารบรรยากาศในโรงเรยีน เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน 

และโปรแกรมการประเมิน 

   Bream (2016, pp. 21-22) ได้ทําการศกึษาเรื่องบทบาทความเป็นผู้นํา

ของ ผูบ้ริหารโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศกึษาพบว่า ผู้บริหาร 

มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับที่ขาดทักษะในด้านการสอนเรื่องเทคโนโลยี ผูบ้ริหาร 

   Lin Zhong (2016, Abstract) ได้ทําการศกึษาเรื่อง ประสิทธิภาพของ

ความเป็นผู้นำดิจทิัลที่โรงเรียนประถมศึกษาในมิสซิสซิปปี ้การศกึษานีม้ีวัตถุประสงค์  

เพื่อตรวจสอบว่าภาวะผูน้ำดิจทิัลช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่โรงเรยีน

ประถมได้อย่างไร พบว่า สนับสนุนการสื่อสารของครูและความร่วมมอืเกี่ยวกับการ  

รวมถึงการประชุมอย่างเป็นทางการกลุ่มความร่วมมอื, การฝึกอบรม, โซเชยีลมีเดีย, 

เว็บไซต์, การเรียนรูอ้อนไลน์, การสอนแบบดิจทิัล, การพัฒนาวิชาชีพเฉพาะบุคคลการ

สร้าง หลักการมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนมากขึ้นการพัฒนาวิชาชีพและการเป็น

พลเมอืงดจิทิัล  

   Rodrigucz (2017, p. 50) ได้ทำการศกึษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศกึษาและพัฒนา พบว่า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 
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เป็นสิง่แรกที่มอีิทธิพลต่อการพัฒนาเป็นสิ่งที่ยกระดับบุคคลใหป้ระสบความสำเร็จในการ

ดำเนนิชีวิต ประสิทธิภาพของการสื่อสาร จะทำให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม

ความสามารถของสังคมในการวางรูปแบบองค์การทางเศรษฐกิจ การเมอืง สังคม  

และการถ่ายทอดวัฒนธรรม นักเรียนในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ต้องการพัฒนาด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ผลสำเร็จของ

การบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียน จะเกิดจากความสามารถของผูบ้ริหาร สถานศกึษา 

ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานด้านการจัด

การศกึษาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการมาถึงของนวัตกรรมดิจทิัล (Digital Disruption) คือ 

การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบ วธิีการ รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมใด

สังคมหนึ่งไปอย่างฉับพลัน รวมไปถึงด้านการศกึษา ผู้บริหารจึงมบีทบาทสำคัญในฐานะ 

ผูน้ำด้านการศกึษา จงึจำเป็นต้องมีภาวะผูน้ำดิจทิัล คือ ผู้บริหารโรงเรียน ที่แสดงออกถึง

การดำเนินงานในสถานศกึษา สามารถประยุกต์เทคโนโลยี เทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการ

บริหารงานในโรงเรยีนทุก ๆ ดา้น สนับสนุนครูและบุคลากรในการเชื่อมโยง สร้างและใช้

ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลสำหรับการปฏิบัติงาน ในการเรียนรู้และการสอน เตรยีมความ

พร้อมและให้ความช่วยเหลือครูในการใชด้ิจทิัลและเทคโนโลยีสำหรับการวัดผลนักเรียน

และวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน ใชข้้อมูลนักเรียนในการปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการพัฒนา

วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิัลให้แก่ครูและบุคลากร ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างตน้ จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศกึษาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

เพื่อนำผลการศกึษาค้นคว้าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาภาวะผู้นำ

ดิจทิัลของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

และผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อไป 

   จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจทิัลที่กล่าวมานี ้สะท้อนให้

เห็นถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารในฐานะผูน้ำด้านการศกึษาในโรงเรยีน ซึ่งแสดงออกด้วย

การดำเนินงานในสถานศกึษาที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิัล ในการบริหารโรงเรยีน 

ทุก ๆ ด้าน เพื่อใหก้ารจัดการศกึษาสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 
 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการ

ไปตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  ประกอบด้วย 

   1. ผูเ้ชี่ยวชาญ 

   2. เครื่องมือที่ใช้ 

   3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1.1 ประชากร 

   ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ในปีการศกึษา การศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิน้ 2,260 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 189 คน 
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และกลุ่มครูผูส้อนจำนวน 2,071 คน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2, 2563, หนา้ 2) แบ่งเป็น ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 189 คน และครูผูส้อน จำนวน 

2,071 คน นำเสนอจำนวนโรงเรยีน ดังตาราง 3 

ตาราง 3 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรยีนขนาดกลางและ โรงเรียน 

             ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

             นครพนม เขต 2 
 

อำเภอ 
ขนาดโรงเรยีน 

รวมทั้งหมด 
เล็ก กลาง ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

ท่าอุเทน 23 16 3 42 

บ้านแพง 17 7 2 26 

นาหว้า 8 11 5 24 

ศรสีงคราม 25 16 3 44 

โพนสวรรค์ 10 15 5 30 

นาทม 7 8 0 15 

รวม 90 73 18 181 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ประจำปี

การศกึษา 2564 ผูว้ิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มจากตารางกำหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้ขนาด 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 327 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี ้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 342 คน

จาก 91 โรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดเล็ก เลือกผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน และครูผูส้อน 

2 คน โรงเรียนขนาดกลางเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน และครูผู้สอน 3 คน  

ส่วนโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ เลือกผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน และครูผู้สอน  

4 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random 

Sampling) ดังนี ้ 
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    1.2.1 กำหนดหน่วยการสุ่มเป็นโรงเรียน ใชเ้กณฑ์ร้อยละ 50 ดังนั้น 

จากโรงเรยีน 181 โรงเรียน จะได้โรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม 91 โรงเรียน 

    1.2.2 กำหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเล็ก 3 คน 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน ครูผู้สอนจำนวน 2 คน กลุ่มตัวอย่างใน

โรงเรียนขนาดกลาง 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน ครูผูส้อนจำนวน  

3 คน และกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน  

1 คน ครูผูส้อนจำนวน 4 คน 

    1.2.3 เนื่องจากโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีจำนวนน้อย ผู้วจิัย 

จงึเลือกโรงเรียนทุกโรงเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม คอืโรงเรียนจำนวน 18 โรงเรียน ดังนั้น 

จะได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน ประกอบด้วยผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 18 คน ครูผูส้อน

จำนวน 72 คน เหลือกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้งสุ่มอีกจำนวน 258 คน จากโรงเรยีนที่เป็นหน่วย

การสุ่มจำนวน 75 โรงเรียน จากโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กที่เหลอืจำนวน 

167 โรงเรยีน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงใชเ้กณฑ์รอ้ยละ 45 ในการกำหนดโรงเรยีนที่เหลือ จึงได้

โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 40 โรงเรียน 

    1.2.4 โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 33 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 4 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอน 3 คน ดังนั้น จะได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 132 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 33 คน และเป็นครูผูส้อนจำนวน  

99 คน 

    1.2.5 ในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 40 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 3 คน เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน ดังนัน้ จะได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 120 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 40 คน และเป็นครูผูส้อนจำนวน  

80 คน 

    1.2.6 เลือกโรงเรียนจากทั้ง 6 อำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต2 โดยโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใชก้ารสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 91 โรงเรียน จำแนกอำเภอ 

และขนาดโรงเรยีน ดังนี้ 

     1.2.6.1 อำเภอท่าอุเทน จำนวน 20 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3 โรงเรียน 
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     1.2.6.2 อำเภอบ้านแพง จำนวน 13 โรงเรยีน แยกเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก 8 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

2 โรงเรียน 

     1.2.6.3 อำเภอนาหว้า จำนวน 13 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

5 โรงเรียน 

     1.2.6.4 อำเภอศรีสงคราม จำนวน 21 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก 11 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3 โรงเรียน 

     1.2.6.5 อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 17 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

5 โรงเรียน  

     2.6.6 อำเภอนาทม จำนวน 7 โรงเรียน แยกเป็น โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 3 โรงเรียน และโรงเรยีนขนาดกลาง 4 โรงเรียน 

  1.3 ขอ้มูลจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่าง นำเสนอ 

ดังตาราง 4 – 11 

ตาราง 4 จำนวนประชากรและจำนวนโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม จำแนกตามอำเภอ 

                   และขนาดโรงเรียน  

 

อำเภอ 

จำนวนประชากร (คน) จำนวนกลุม่ตัวอย่าง (คน) 

เล็ก กลาง ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

รวม เล็ก กลาง ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

รวม 

ท่าอุเทน 23 16 3 44 10 7 3 20 

บ้านแพง 17 7 2 28 8 3 2 13 

นาหว้า 8 11 5 24 3 5 5 13 

ศรีสงคราม 25 16 3 44 11 7 3 21 

โพนสวรรค์ 10 15 5 30 5 7 5 17 

นาทม 7 8 0 15 3 4 0 7 

รวม 90 73 18 185 40 33 18 91 
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ตาราง 5 จำนวนโรงเรียน และจำนวนผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่เป็นหน่วยการสุ่มจำแนกตามอำเภอและขนาดโรงเรยีน  

 

 

 

อำเภอ 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (โรงเรียน) จำนวนผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน (คน) 

เล็ก กลาง ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

รวม เล็ก กลาง ใหญ่/ใหญ่พิเศษ รวมสุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครู ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครู ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครู 

ท่าอุเทน 10 7 3 20 10 20 7 21 3 12 73 

บ้านแพง 8 3 2 13 8 16 3 9 2 8 46 

นาหว้า 3 5 5 13 3 6 5 15 5 20 54 

ศรสีงคราม 11 7 3 21 11 22 7 21 3 12 76 

โพนสวรรค์ 5 7 5 17 5 10 7 21 5 20 68 

นาทม 3 4 0 7 3 6 4 12 0 0 25 

รวม 40 33 18 91 40 80 33 99 18 72 342 

 91 120 132 90 342 

 

81 
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ตาราง 6 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอท่าอุเทน 

           

   อำเภอ 

                                    ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 

ท่าอุเทน 1. ชุมชนบ้านคำพอก 

ท่าดอกแก้ว 

2. บ้านโพนก่อ 

3. อุเทนวิทยาคาร 

 

1. ชุมชนบ้านไชยบุรี 

2. บ้านหาดกวน 

3. บ้านพะทาย 

4. บ้านนาข่าท่า 

5. บ้านพนอม 

6. บ้านแก้วปัดโป่ง 

7. บ้านหนองเทา 

 

1. บ้านดอนติว้ 

2. บ้านน้อยทวย 

3.บ้านท่าแตปุ้่งแก 

4. บ้านดง 

5. บ้านหนองสาหร่าย 

6. บ้านเหล่าหนาด 

7. บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 

8. บ้านโคกสว่าง 

9. บ้านโพนแดง 

10. บ้านดอนดู่ 

11. บ้านแพงสะพัง 
 

ตาราง 7 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอบ้านแพง 

 

   อำเภอ 

                                       ขนาดของโรงเรยีน 

 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ 

        ใหญ่พิเศษ 
    โรงเรยีนขนาดกลาง      โรงเรยีนขนาดเล็ก 

บ้านแพง 1. อนุบาลบ้านแพง 

2. บา้นดอนกลาง 

 

1. บา้นนาเข 

2. ชุมชนไผ่ลอ้ม 

3. บ้านคำนกกก 

 

1. บา้นท่าลาด 

ราษฎร์สามัคคี 

2. บา้นหัวหาด 

3. บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 

4. บ้านโพนทอง 

5. บ้านโคกยาว 

6. บา้นนาข่าคาพอก 

7. บ้านโคกพะธาย 

8. บ้านดอนสะฝาง 

9. บา้นม่วงชี 
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ตาราง 8 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอนาหว้า 

ตาราง 9 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอศรีสงคราม 

           

   อำเภอ 

                                 ขนาดของโรงเรียน 

 โรงเรียนขนาดใหญ่/ 

       ใหญ่พเิศษ 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 

ศรีสงคราม 

 

   

1. บ้านปากอูน  

(ปากอูนผดุงวทิย์) 

2. บ้านภูกระแต 

3. ชุมชนเอื้องก่อนาดี 

 

1. บ้านหาดแพง  

(หาดแพงวทิยา) 

2. บ้านท่าบ่อ 

(บ่อศรีรัตนอำนวย) 

3. บ้านนาโพธิ์ 

4. บ้านดงนอ้ย 

5. บ้านนาชุมใหม่นริมิต 

6. บ้านข่า 

7. บ้านนาอนิทร์นาโอ 

นาคอยพัฒนา 

 

1. บ้านดงหนองบัว 

2. บ้านดอดนมะจ่าง 

3. บ้านดอนแดง 

4. บ้านนาเพียง 

5. บ้านโพนก่อ 

6. บ้านคำสว่าง 

7. บ้านอุ่มไผ่ 

8. บ้านโพนงาม 

9. บ้านเหล่า 

10. บ้านนาเดื่อ 

11. บ้านจอมศรี 

 

 

 

 

 

           

  อำเภอ 

                                       ขนาดของโรงเรียน 

 โรงเรียนขนาดใหญ่/ 

         ใหญ่พิเศษ 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 

นาหว้า 1. บ้านนาหว้า 

2. ราษฎร์สามัคคี 

3. ชุมชนประสานมิตร 

4. ชุมชนนางัว 

5. บ้านนาน้อย 

1. บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 

2. บ้านนาคอย 

3. บ้านเหล่าพัฒนา 

4. บ้านหนองดุด 

5. บ้านดอนศาลา 

1. บ้านนากะทืมโนนสะอาด 

2. บ้านโนนกุง 

3. บ้านสามัคคี 
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ตาราง 10 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน  

                    อำเภอโพนสวรรค์ 

           

    อำเภอ 

                                 ขนาดของโรงเรียน 

 โรงเรียนขนาดใหญ่/ 

       ใหญ่พเิศษ 
  โรงเรียนขนาดกลาง         โรงเรียนขนาดเล็ก 

โพนสวรรค์ 1. บ้านโพนจาน 

2. บ้านเสาเล้า 

3. บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 

4. บ้านขว้างคลชีูชาติ 

5. บ้านโพนเพ็ก 

 

1. บ้านนาหัวบ่อ 

2. บ้านหนองผักตบ 

โพนเพ็ก 

3. บ้านต้าย 

4. บ้านบงคำ 

5. บ้านโพนสวรรค์ 

6. บ้านโพนบก 

7. บ้านนาคำ 

1. บ้านหนองหญา้ปล้อง 

2. บ้านนาผักหมนาหมากแงว 

3. บ้านท่าเรือ 

4. บ้านนาลอ้มกุดตะกลา้ 

5. บ้านโพนตูมหนองแสง 

 

 

ตาราง 11 แสดงโรงเรียนตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอและขนาดของโรงเรียน อำเภอนาทม 

           

     อำเภอ 

                                  ขนาดของโรงเรียน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่/ 

         ใหญ่พเิศษ 
     โรงเรียนขนาดกลาง        โรงเรียนขนาดเล็ก 

นาทม - 1. บ้านหมูม้น 

2. บ้านดอนเตย 

3. บ้านหนองซน 

4. บ้านนาดวิีทยา 

1. บ้านโคกศรี 

2. บ้านท่าพันโฮง 

3. บ้านดอนแดงดอนดู่ 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผูว้ิจัยได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสรา้งแบบสอบถาม ดังนี้  

   2.1 ลักษณะของเครื่องมอื  

    ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ซึ่งมี 3 ตอน คอื  

     ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจ

รายการ (Check list) โดยการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

      1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

       1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

       1.2 ครูผูส้อน 

      2. ขนาดของโรงเรียน 

       2.1 ขนาดเล็ก 

       2.2 ขนาดกลาง 

       2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

      3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

       3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

       3.2 ระหว่าง 10 - 20 ป ี

       3.3 มากกว่า 20 ปี 

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 5 ด้าน 

ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  

และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

      1. ดา้นการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล 

      2. ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
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      3. ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

      4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการ

บริหารงาน 

      5. ดา้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัด 

และประเมินผล 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด 

ประกอบด้วย 

      1. ดา้นผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

      2. ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากร 

ในการปฏิบัติงาน 

      3. ดา้นคุณลักษณะของผู้เรียน 

      4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไล

เคอร์ท (Rensis Likert Method) มีความหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสทิธิผล

ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

    ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสทิธิผล

ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

    ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสทิธิผล

ของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

    ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสทิธิผล

ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

    ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน/ประสทิธิผล

ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
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   2.2 การแปลความหมายของคะแนน  

    การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  โดยใช้ ค่าเฉลี่ย

ของคะแนนเป็นตัวชีว้ัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 121)  

     2.2.1 ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

      4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  

      3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  

      1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับน้อย  

      1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

     2.2.2 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

      4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  

อยู่ในระดับมากที่สุด  

      3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  

อยู่ในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  

อยู่ในระดับปานกลาง  

      1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  

อยู่ในระดับน้อย  

      1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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   2.3 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื  

    การสรา้งเครื่องมอืในการวิจัยในครั้งนี ้มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

     2.3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศกึษาในตำรา เอกสาร 

บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

     2.3.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูล

จาก การศกึษาตามข้อ 2.3.1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารจัดการศกึษา แล้วกำหนดคำถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert 

Method) 

     2.3.3 นำร่างแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นเสนอคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

     2.3.4 ปรับปรุง แก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของ

คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์  

     2.3.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) 

และด้าน เนือ้หา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใช้

ภาษา (Wording) และด้านอื่น ๆ ของข้อคำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้เกิด ความสมบูรณ์ ซึ่งผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 

      2.3.5.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษา

ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มีประสบการณ์สอนใน

สถาบันอุดมศกึษา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี มีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ได้แก่  

       1) รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ อาจารย์ประจำ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

       2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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      2.3.5.2 ผูบ้ริหารการศกึษาในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2  สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหาร 

ได้แก่  ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รองผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

      2.3.5.3 ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหาร 

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ นายสุดใจ ยะภักดี ผูอ้ำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดแพง(หาดแพงวทิยา) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

      2.3.5.4 ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มปีระสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะ

ไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นางเสงี่ยม คำหันอรรค โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย อำเภอ

ศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 

     2.3.6 เกณฑ์การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC 

(บุญชม ศรสีะอาด และคณะ, 2545, หน้า 63-64) ดังนี้ 

      2.3.6.1 ถ้าแน่ใจว่าคำถามวัดได้ตรงตามเนือ้หา ให้ +1 คะแนน 

      2.3.6.2 ถ้าไม่แน่ใจว่าคำถามวัดได้ตรงตามเนือ้หา ให้ 0 คะแนน 

      2.3.6.3 ถ้าแน่ใจว่าคำถามวัดได้ไม่ตรงตามเนือ้หา ให้ -1 คะแนน 

       การวิเคราะห์หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องของแบบสอบถาม

เลือกเฉพาะข้อที่มคี่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้ โดยแบบถามมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 

1.00 

     2.3.7 นำแบบสอบถามปรับปรุงตามคำแนะนำของผูเ้ชี่ยวชาญ  

แลว้นำเสนอขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัติวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่

หนังสือ 183/2564 ออกโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจรยิธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.3.8 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และให้ที่

ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  
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โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

จำนวน 50 ชุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

     2.3.9 นำผลการทดลองใช ้(Try out) มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจ

จำแนกรายข้อ (r) โดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item 

total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีการของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product – Moment Coefficient of Correlation)  โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แอลฟา (α - Correlation) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, 

หนา้ 117) ผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก มดีังนี้ 

      2.3.9.1 ค่าอำนาจจำแนก ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มคี่าระหว่าง 

.492-.843 

      2.3.9.1 ค่าอำนาจจำแนก ประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มีค่าระหว่าง .516-.773 

     2.3.10 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (บุญชม 

ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 117) ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน มีดังนี้ 

      2.3.10.1 ค่าความเชื่อม่ัน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มคี่าความ

เชื่อมั่น เท่ากับ .977 

      2.3.10.2 ค่าความเชื่อมั่น ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มคี่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .965 

   2.3.11 ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ (Try Out) 

แล้วพิมพ์แบบสอบถามฉบับจรงิเพื่อนำไปเก็บข้อมูลต่อไป 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศกึษาครั้งนี้ โดยดำเนินการเก็บข้อมูล

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน และได้ดำเนินการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้  
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   1. ขอหนังสอืจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาการประถมศกึษานครพนม เขต 2 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

   2. นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูลกับผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ในการศกึษาให้ทราบและขอรับ

แบบสอบถามคนืหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พรอ้มทั้งตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  

   3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรยีบร้อยแลว้แต่ละชุดนำไป 

ลงรหัส  

   4. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้  

   4.1 การจัดกระทำข้อมูล 

    4.1.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความ

ถูกต้อง และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับ 

ที่สมบูรณ์ 

    4.1.2 นำแบบสอบถามที่เรียบร้อยสมบูรณ์มาบันทึกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

   4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    วิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูปตามลำดับ ดังนี้ 

     4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และหาร้อยละ 

(Percentage) 

     4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูล

เกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
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ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมรายด้านและรายข้อ การวิเคราะห์ใชค้่าเฉลี่ย (𝑥) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

      โดยดำเนินการดังนี้ 

       4.2.2.1 นำแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจสอบและให้

คะแนน ตามเกณฑ์ในแต่ละช่อง กำหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้  (บุญชม ศรสีะอาด, 

2560, หนา้ 121)  

        ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ได้ 5 คะแนน  

        ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

ได้ 4 คะแนน 

        ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ได้ 3 คะแนน 

        ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

ได้ 2 คะแนน 

        ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับ 

น้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน 

       4.2.2.2 นำคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  

หาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) และใช้เกณฑ์ 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (𝑥) ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 121)  

        4.51 – 5.00 หมายความว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด 

        3.51 – 4.50 หมายความว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ มาก 

        2.51 – 3.50 หมายความว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 

        1.51 – 2.50 หมายความว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ นอ้ย 

        1.00 – 1.50 หมายความว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ นอ้ยที่สุด 
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     4.2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

โดยรวม รายด้านและรายข้อ การวิเคราะห์ใชค้่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยดำเนินการดังนี้ 

      4.2.3.1 นำแบบสอบถามตอนที่ 3 มาตรวจสอบและให้คะแนน

ตามเกณฑ์ในแต่ละช่อง กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2560,  

หนา้ 121) 

       ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้ 5 คะแนน  

       ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ได้ 4 คะแนน 

       ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ได้ 3 คะแนน 

       ประสิทธิผลของโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อย ได้ 2 คะแนน 

       ประสิทธิผลของโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน 

      4.2.3.2 นำคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  

หาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Devition) และใช้เกณฑ์ 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (𝑥) ดังนี ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 121)  

       4.51 – 5.00 หมายความว่า ประสทิธิผลของโรงเรียน 

อยู่ในระดับ มากที่สุด 

       3.51 – 4.50 หมายความว่า ประสทิธิผลของโรงเรียน 

อยู่ในระดับ มาก 

       2.51 – 3.50 หมายความว่า ประสทิธิผลของโรงเรียน 

อยู่ในระดับ ปานกลาง 

       1.51 – 2.50 หมายความว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 

อยู่ในระดับ นอ้ย 

       1.00 – 1.50 หมายความว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 

อยู่ในระดับ นอ้ยที่สุด  

     4.2.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้าน ดว้ยการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี้ 
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      4.2.4.1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ทดสอบ

สมมตฐิานโดยใช้ t-test (Indepent samples) 

      4.2.4.2 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน และขนาดของ

โรงเรียน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ F-test (One-way ANOVA) 

     4.2.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านด้วยการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี้ 

      4.2.5.1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ทดสอบ

สมมตฐิานโดยใช้ t-test (Indepent samples) 

      4.2.5.2 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน และขนาดของ

โรงเรียน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ F-test (One-way ANOVA)  

     4.2.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจิทัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product – Moment Cofficient of Correlation) มคี่าระหว่าง -1 ถึง 

+1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน หลังจากนั้น

จงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพจิารณาจากค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 2553, หนา้ 376 - 377)  

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า          

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า           

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า            

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า            

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่า มคีวามสัมพันธ์

เชงิเส้นตรง 
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     4.2.7 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  โดยใช้ค่าสถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

     4.2.8 ในการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ผู้ทำการวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและ

หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้วนำเสนอ ในรูปตารางประกอบ           

คำบรรยาย  

 5. สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ 

ดังนี้  

   5.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่  

    5.1.1 ร้อยละ (Percentage)  

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (𝑥) 

    5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   5.2 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพเครื่องมอืวิจัย  

    5.2.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ค่าเฉลี่ย 

(𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    5.2.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม   

    5.2.3 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

    5.2.4 สมมตฐิานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำดิจทัิลของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2    

 ผูว้ิจัยนำผลการวิจัยที่ได้มาจัดทำแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

โดยผู้วิจัยนำตัวแปรภาวะผู้นำดิจิทัลด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ ประสิทธิผลของโรงเรียน    

มาสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน จำแนกเป็น นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา 

จำนวน 2 คน ผูบ้ริหารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จำนวน 

2 คน ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 3 คน และ ครูผูส้อนในสถานศกึษา จำนวน 3 คน  

โดยผู้เช่ียวชาญมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ 

  1. ผู้เชี่ยวชาญ    

   ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี ้ 

    1.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับปริญญา

เอกสาขาการบริหารการศกึษา มปีระสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

ได้แก่ 

     1.1.1 รองศาสตรศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ บุญใบ  

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

     1.1.2 รองศาสตรศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล  

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    1.2 ผู้บริหารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการ

บริหารการศกึษา ได้แก่  

     1.2.1 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อำนวยการเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

     1.2.2 นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษา

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 
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     1.2.3 นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

    1.3 ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหาร 

มีประสบการณ์ทำงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ได้แก่ 

     1.3.1 ดร.เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน 

ขว้างคลีชูชาติ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

     1.3.2 นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้าน 

นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2  

     1.3.3 นายสุดใจ ยะภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง 

(หาดแพงวิทยา) อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

    1.4 ครูผู้สอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มปีระสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่า

ครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่ 

     1.4.1 นางสาวมิ่งขวัญ จันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชน

บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

     1.4.2 นางศริญญา พันธุ์เวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนอ้ย

ทวย อำเภอท่าอุเทนสงคราม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ 

   ผูว้ิจัยได้สร้างเครื่องมอืเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) 
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  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

   ผูว้ิจัยได้นำข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ครั้งนี ้ผูว้ิจัยขอนำเสนอ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 
  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  n  แทน จำนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  𝑥   แทน ค่าเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  %  แทน ร้อยละ 

  t  แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ t – test    

  F  แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ F – test      

  *  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  Rxy แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

      ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

      ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษประถมศกึษา

      นครพนม เขต 2 

  SS  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง (Sum of Square)  
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  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง (Mean Square) 

  df  แทน ระดับช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

  Xt  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม 

  X1  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการมีภาวะผู้นำ

      และวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล 

  X2  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสนับสนุน 

      การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

  X3  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านจรยิธรรมในการใช้

      เทคโนโลยีดจิทิัล 

  X4  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสนับสนุนการใช้

      เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน 

  X5  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสนับสนุนการใช้

      เทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล 

  Yt  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม 

  Y1  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

      นักเรียน 

  Y2  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความพึงพอใจการทำงานของครู

      และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

  Y3  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 

  Y4  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

      ในโรงเรยีน 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพ 

      ในอำนาจพยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  b  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

    แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน 

      มาตรฐาน 
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  S.E.b  แทน ค่าความคาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

      ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

  Y′  แทน ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิของ

      โรงเรียนที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  Z′  แทน ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้จากสมการ

      พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยไดส้่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 342 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 91 คน และครูผูส้อน จำนวน 251 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา 

และมีความสมบูรณ์ จำนวน 342 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์การใหค้ะแนนตามที่กำหนดไว้แล้ว ดำเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปล

ความหมาย ผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
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ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ใชส้ถิตทิดสอบที 

(t-test) แบบ Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ประสบการณ์

ในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test)  

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ใชส้ถิตทิดสอบที (t-test)  

แบบIndependent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ประสบการณ์ในการ

บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test)  

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม   

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product - Moment Correlation Coefficient) 

   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

และนำมาแจกแจงความถี่และหาร้อยละ ปรากฏผลดังตาราง 12-14 ดังนี้ 

ตาราง 12 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ 

              การดำรงตำแหน่ง   

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 91 26.61 

ครูผูส้อน 251 73.39 

รวม 342 100.00 

 จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม มีจำนวน 342 คน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 91 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 26.61 และครูผู้สอน จำนวน 251 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.39 

ตาราง 13 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จำแนกขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดของโรงเรียน จำนวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดเล็ก 120 35.09 

ขนาดกลาง 132 38.60 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 90 26.31 

รวม 342 100.00 

 จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน 

ขนาดกลาง มี จำนวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.60 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 และน้อยที่สุดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

จำนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 
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ตาราง 14 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์ 

              ในการปฏิบัติงาน  

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 ปี 205 59.94 

ระหว่าง 10-20 ปี 117 34.21 

มากกว่า 20 ปี 20 5.85 

รวม 342 100.00 

 จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอ้ยกว่า 10 ปี จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 59.94 

รองลงมา มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 10-20  ปี จำนวน 117 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.21 และน้อยที่สุด มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี จำนวน  

20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.85 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่

กำหนดไว้ ดังนี้ 

    1.1 “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน” โดยรวม ดังตาราง 15  
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ตาราง 15 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน โดยรวม 
 

ด้าน

ที ่

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล 

4.54 0.45 มากที่สุด 
1 

2 ด้านการสนับสนุนการเรยีน 

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

4.43 0.46 มาก 
2 

3 
ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล 

3.78 0.53 
มาก 5 

4 

ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการ

บริหารงาน 

4.03 0.63 

มาก 3 

5 

ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัด 

และประเมินผล 

3.81 0.78 

มาก 4 

รวม 4.12 0.46 มาก  

 จากตาราง 15 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.12, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือด้านการมภีาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล  

(𝑥 = 4.54, S.D. = 0.45) และอยู่ในระดับมาก 4 ขอ้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (𝑥 = 4.43, S.D. = 0.46)  

ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในด้านการบริหารงาน (𝑥 = 4.03, S.D. = 0.63)  

ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล (𝑥 = 3.81,  

S.D. = 0.78) และด้านจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล (𝑥 = 3.78, S.D. = 0.53) 

ตามลำดับ 
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 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก 

   1.2 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 16 – 20 

ตาราง 16 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล 
 

ข้อที ่
ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ผูบ้ริหารมีการสื่อสารกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในโรงเรยีน 

4.67 0.58 

 

มากที่สุด 1 

2 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรในการวางแผนด้าน

เทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน 

4.61 

 

0.57 

 

มากที่สุด 3 

3 ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์ 

ความสอดคล้องของแผนด้าน

เทคโนโลยีดจิทิัล กับแผนปฏิบัติ

การโรงเรียน 

4.34 

 

0.67 

 

มาก 6 

4 ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการพัฒนา

โรงเรียน 

4.54 

 

0.60 

 

มากที่สุด 4 

5 ผูบ้ริหารมีการสังเคราะห์วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัลใหส้อดคล้องกับ

ปรัชญาของโรงเรียน 

4.51 

 

0.59 

 

มากที่สุด 5 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ข้อที ่
ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที ่

𝑥  S.D. 

6 ผูบ้ริหารมีการแสดงวสิัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อใหบุ้คคล 

ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ 

4.63 

 

0.56 

 

มากที่สุด 2 

รวม 
4.54 

 

0.45 

 

มากที่สุด  

 จากตาราง 16 พบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยี

ดิจทิัล ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(𝑥 = 4.54, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ 

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารมีการสื่อสารกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการวางแผนด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน (𝑥 = 4.67, S.D. = 0.58) 

ผูบ้ริหารมีการแสดงวสิัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อใหบ้คุคลที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ 

(𝑥 = 4.63, S.D. = 0.56) ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมครูและบุคลากรในการวางแผนด้าน

เทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน (𝑥 = 4.61, S.D. = 0.57) ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียน (𝑥 = 4.54, S.D. = 0.60) ผูบ้ริหารมีการ

สังเคราะห์วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน (𝑥 = 4.51, 

S.D. = 0.59) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก  
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ตาราง 17 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  
 

ข้อที ่
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ผูบ้ริหารมีการเตรียมความพร้อม

ช่วยเหลอืครูและบุคลากรในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

4.28 

 

0.63 

 

มาก 6 

2 ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อจัดการเรียน 

การสอน 

4.55 

 

0.62 

 

มากที่สุด 2 

3 ผูบ้ริหารมีการเตรียมความพร้อม

ช่วยเหลอืครูและบุคลากร ในการ

วัดผลนักเรียนในการปรับปรุง 

การเรียนการสอน 

4.33 

 

0.63 

 

มาก 5 

4 ผูบ้ริหารมีการเผยแพร่หรอืจัดทำ

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเรียน 

การสอนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

4.37 

 

0.64 

 

มาก 4 

5 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการพัฒนา

วิชาชีพด้านการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลใหก้ับครูและบุคลากร 

4.51 

 

0.65 

 

มากที่สุด 3 

6 ผูบ้ริหารมีนโยบายใหค้รูใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัล 

ในการจัดการเรียนการสอน 

4.60 

 

0.61 

 

มากที่สุด 1 

รวม 4.43 0.46 มาก  

 จากตาราง 17 พบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก (𝑥 = 4.43, S.D. = 0.46) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ 

ดังนี้ ผูบ้ริหารมีนโยบายใหค้รูใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรียนการสอน 

(𝑥 = 4.60, S.D. = 0.61) ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อจัดการเรียน

การสอน (𝑥 = 4.55, S.D. = 0.62) และ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลใหก้ับครูและบุคลากร (𝑥 = 4.51, S.D. = 0.65)  

ตาราง 18 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 
 

ข้อที ่
ด้านจรยิธรรมในการใช้ 

เทคโนโลยีดจิทิัล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ผูบ้ริหารมีการดำเนินการให้เกิด

ความเสมอภาคในการเข้าถึง

เทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน 

3.72 

 

0.68 

 

มาก 5 

2 ผูบ้ริหารกำหนดนโยบายเพื่อสรา้ง

ความตระหนักกับกฎหมาย  

และจรรยาบรรณใหค้รู บุคลากร 

และนักเรียน 

3.79 

 

0.67 

 

มาก 3 

3 ผูบ้ริหารมีการกำหนดประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว 

3.65 

 

0.77 

 

มาก 7 

4 ผูบ้ริหารมีการกำหนดนโยบายการ

รู้ดจิทิัลและการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

3.74 

 

0.64 

 

มาก 4 

5 ผูบ้ริหารมีการกำหนดนโยบาย

และข้อบังคับที่ชัดเจนในการ

เคารพสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและสิทธิ ในการเข้าถึง

ข้อมูล 

3.81 

 

0.66 

 

มาก 2 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อที ่
ด้านจรยิธรรมในการใช้ 

เทคโนโลยีดจิทิัล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) 
การแปลผล ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

6 ผูบ้ริหารมีการสร้างความ 

เท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ครู 

และนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีดจิทิัล 

3.87 

 

0.68 

 

มาก 1 

7 ผูบ้ริหารมีการดำเนินการ 

ให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึง

เทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน 

3.72 

 

0.67 

 

มาก 6 

รวม 3.78 0.53 มาก  

 จากตาราง 18 พบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.89, 

S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลอย่างมี

คุณธรรมและจรยิธรรม  (𝑥 = 3.89, S.D. = 0.72) ผูบ้ริหารมีการสร้างความเท่าเทียม 

และเปิดโอกาสใหค้รูและนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดจิทิัล (𝑥 = 3.87,  

S.D. = 0.68) ผูบ้ริหารมีการกำหนดนโยบายและขอ้บังคับที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ ในการเข้าถึงขอ้มูล (𝑥 = 3.81, S.D. = 0.66) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผูบ้ริหารมีการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว  

(𝑥 = 3.65, S.D. = 0.77) 
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ตาราง 19 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการบริหารงาน 
 

ข้อที ่
ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลในการบริหารงาน 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ผูบ้ริหารสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้

ในการบริหารโรงเรียน 

3.90 

 

0.85 

 

มาก 

6 

2 ผูบ้ริหารมีการจัดสรรงบประมาณ

ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

ดิจทิัลเพื่อการศกึษา 

4.13 

 

0.79 

 

มาก 

2 

3 ผูบ้ริหารมีการจัดหาทุนเพิ่มเติม 

ในการสนับสนุนความตอ้งการ 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 

4.17 

 

0.63 

 

มาก 

1 

4 ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงอุปกรณ์

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

4.09 

 

0.64 

 

มาก 
4 

5 ผูบ้ริหารตรวจสอบความพึงพอใจ

ของครูและบุคลากรต่อการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 

ของโรงเรียน 

4.13 

 

0.81 

 

มาก 3 

6 ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

3.94 

 

0.77 

 

มาก 5 

7 ผูบ้ริหารส่งเสริมการพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

3.89 

 

0.77 

 

มาก 7 

รวม 4.03 0.63 มาก  
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 จากตาราง 19 พบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(𝑥 = 4.03, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ผูบ้ริหารมีการจัดหาทุนเพิ่มเติมในการสนับสนุน

ความตอ้งการด้านเทคโนโลยีดจิทิัล  (𝑥 = 4.17, S.D. = 0.63) ผูบ้ริหารมีการจัดสรร

งบประมาณในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา (𝑥 = 4.13, S.D. = 0.79) 

ผูบ้ริหารตรวจสอบความพึงพอใจของครูและบุคลากรต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี

ดิจทิัลของโรงเรียน (𝑥 = 4.13, S.D. = 0.81) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ผูบ้ริหาร

ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ (𝑥 = 3.89, S.D. = 0.77) 

ตาราง 20 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล 
 

ข้อที ่
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในการวัดและประเมินผล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้ใช้ระบบ

เทคโนโลยีดจิทิัลในการรวบรวม 

ข้อมูลเพื่อวัดผลนักเรียน 

3.81 

 

0.81 

 

มาก 5 

2 ผูบ้ริหารมีการประเมินการสอนโดย

ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลของครู 

3.82 

 

0.95 

 

มาก 4 

3 ผูบ้ริหารมกีารวัดและประเมินผล

ระบบธุรการและการปฏิบัติการ

โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

3.74 

 

0.95 

 

มาก 7 

4 ผูบ้ริหารมีการประเมินสมรรถนะ

ครูด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

3.67 

 

1.04 

 

มาก 8 

5 ผูบ้ริหารมีการประเมินคุณภาพของ

ระบบเทคโนโลยีดจิทิัลที่ใชง้าน 

ในโรงเรยีน 

3.86 

 

0.95 มาก 3 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อที ่
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในการวัดและประเมินผล 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

6 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูนำ

เทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการ

วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3.81 

 

0.88 

 

มาก 6 

7 ผูบ้ริหารมีการกำหนดมาตรฐาน

การใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล  

เพื่อการวัดผลและประเมินผล 

3.89 

 

0.88 

 

มาก 

1 

8 ผูบ้ริหารส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดผล

ประเมินผลและประเมินผล 

การเรียนการสอน 

3.88 

 

0.74 

 

มาก 

2 

รวม 3.81 0.78 มาก  

 จากตาราง 20 พบว่าภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(𝑥 = 3.81, S.D. = 0.78)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ผูบ้ริหารมีการกำหนดมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล เพื่อการวัดผลและประเมินผล (𝑥 = 3.89, S.D. = 0.88) ผูบ้ริหารส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดผลประเมินผลและประเมินผลการเรียนการสอน (𝑥 = 3.88, 

S.D. = 0.74) และผูบ้ริหารมีการประเมินคุณภาพของระบบเทคโนโลยีดจิทิัลที่ใชง้าน 

ในโรงเรยีน (𝑥 = 3.86, S.D. = 0.95) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผูบ้ริหารมีการ

ประเมินสมรรถนะครูด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล   (𝑥 = 3.67, S.D. = 1.04)  

  2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” ทำการทดสอบโดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥)  
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตาม 

ที่กำหนดไว้ 

   2.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวม ดังตาราง 21 

ตาราง 21 ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

             นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวม 

ด้าน

ที ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ของนักเรียน 
4.28 0.48 มาก 2 

2 ด้านความพึงพอใจการทำงานของ

ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
4.40 0.41 มาก 1 

3 ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน 4.16 0.52 มาก 4 

4 ด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน 
4.20 0.48 มาก 3 

รวม 4.26 0.43 มาก  

 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนโดยรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.26, S.D. = 0.43) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านความพึงพอใจ

การทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน (𝑥 = 4.40, S.D. = 0.41) ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน (𝑥 = 4.28, S.D. = 0.48) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ในโรงเรยีน (𝑥 = 4.40, S.D. = 0.48) และด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน (𝑥 = 4.16,  

S.D. = 0.52) 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 



115 

ตาราง 22 ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

              ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

ข้อ

ที ่

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ของนักเรียน 

ค่าสถิต ิ(n = 342) ระดับ 

การแปลผล 

ลำดับ

ที่ 𝑥  S.D. 

1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน 

และเขียนได้ เหมาะสมตามระดับช้ัน 

4.22 0.67 มาก 6 

2 ผูเ้รียนมีความสามารถในด้านการ

สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

และเทคโนโลยี เหมาะสมตามระดับช้ัน 

4.28 0.59 มาก 4 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล และการสื่อสาร 

ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ 

4.44 0.64 มาก 2 

4 ผูเ้รียนมีความสามารถในด้านการคิด

คำนวณเหมาะสม ตามระดับช้ัน 

4.20 0.65 มาก 7 

5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีน 

มีพัฒนาการสูงขึ้น 

4.02 0.63 มาก 8 

6 ผูเ้รียนมีความรู ้ทักษะ และเจตคตทิี่ด ี

พร้อมที่จะศึกษา ต่อในระดับช้ัน 

ที่สูงขึน้หรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะสม กับช่วงวัย 

4.47 0.60 มาก 1 

7 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิด วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 

และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4.25 0.71 มาก 5 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ของนักเรียน 

ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 

ลำดับ

ที ่𝑥  S.D. 

8 ผูเ้รียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ฐาน

เดิมในแต่ละปีด้านความรูค้วามเข้าใจ 

และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร  

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4.37 0.68 มาก 3 

รวม 4.28 0.48 มาก  

 จากตาราง 22 พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.28, 

S.D. = 0.48) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ และเจตคตทิี่ด ีพร้อมที่จะศกึษา  

ต่อในระดับชั้นที่สูงขึน้หรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม กับช่วงวัย  (𝑥 = 4.47,  

S.D. = 0.60) ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล และการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ (𝑥 = 4.44, S.D. = 0.64), และผูเ้รียนมีความก้าวหน้า

จากพืน้ฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรูค้วามเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร  

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง (𝑥 = 4.37, S.D. = 0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื  

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีนมีพัฒนาการสูงขึน้ (𝑥 = 4.02, S.D. = 0.63) 
 

ตาราง 23 ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

              ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อ

ที ่

ด้านความพึงพอใจการทำงานของครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 

ลำดับ

ที ่𝑥  S.D. 

1 ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการ

ยกย่องในระดับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน 

และเขตพื้นที่การศกึษา 

4.33 0.57 มาก 6 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ด้านความพึงพอใจการทำงานของครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 

ลำดับ

ที ่𝑥  S.D. 

2 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตาม

หนา้ที่อย่างเป็น ระบบและมีขั้นตอน 

4.40 0.68 มาก 4 

3 การสนับสนุนใหศ้กึษาต่อ หรอืเข้ารับ

การอบรม ประชุม สัมมนา  

เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ 

จัดการเรยีนรู้ 

4.47 0.56 มาก 2 

4 ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็น

อาชีพที่มีเกียรติ ได้รับ การยอมรับ

และยกย่องจากชุมชนและสังคม 

4.55 0.55 มากที่สุด 1 

5 ครูมีความสุขในการทำงานและการ

ทำหนา้ที่ครูใน โรงเรียน 

4.35 0.57 มาก 5 

6 ครูมีความกระตอืรือร้นและตั้งใจ

ทำงานด้วยความเอาใจใส่ 

4.28 0.56 มาก 7 

7 ผลตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงาน 

เช่น การเลื่อน เงินเดือน ค่าตอบแทน 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา บุตร 

และค่าเช่าบ้าน 

4.45 0.60 มาก 3 

 รวม 4.40 0.41 มาก  

 จากตาราง 23 พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก สังคม (𝑥 = 4.40, S.D. = 0.41) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 1 ข้อ ดังนี้ ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มเีกียรต ิได้รับ การยอมรับ 

และยกย่องจากชุมชนและสังคม (𝑥 = 4.55, S.D. = 0.55) และอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ  

เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ การสนับสนุนใหศ้กึษาต่อ หรอืเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา 
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เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ จัดการเรียนรู้ (𝑥 = 4.47, S.D. = 0.56), ผลตอบแทนที่ 

ได้รับจากหน่วยงาน เช่น การเลื่อนเงนิเดือน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศกึษาบุตร

และค่าเช่าบ้าน (𝑥 = 4.45, S.D. = 0.60) และ ครูมคีวามสุขในการทำงานและการทำหนา้ที่ 

ครูใน โรงเรียน (𝑥 = 4.35, S.D. = 0.57), ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการยกย่อง 

ในระดับ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศกึษา (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.57)  

และครูมีความกระตอืรอืร้นและตั้งใจทำงานด้วยความเอาใจใส่ (𝑥 = 4.28, S.D. = 0.56) 

ตาราง 24 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

              ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 
 

ข้อที ่ ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน 
ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 

ลำดับ

ที ่𝑥  S.D. 

1 นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถ 

ที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 

4.16 0.59 มาก 4 

2 นักเรียนสามารถวางแผนการทำงาน

อย่างเป็นระบบ มี แบบแผน 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

4.17 0.69 มาก 3 

3 นักเรียนแสดงพฤติกรรมในการ

แก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ

ชีวติได้อย่างเหมาะสม 

3.95 0.75 มาก 6 

4 ผูเ้รียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม ค่านิยม จติสังคมและ

จติสำนึกตามที่สถานศกึษากำหนด

ปรากฏ ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดขีองสังคม 

4.06 0.80 มาก 5 
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ตาราง 24 (ต่อ)  

ข้อที ่ ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน 
ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 

ลำดับ

ที ่𝑥  S.D. 

5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการรู้ 

ข้อปฏิบัติในการใชง้านดิจิทัล 

4.22 0.60 มาก 2 

6 ผูเ้รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น

ของผู้อื่น และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

4.40 0.63 มาก 1 

รวม 4.16 0.52 มาก  

 จากตาราง 24 พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.16, S.D. = 0.52) 

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

ตามลำดับ ดังนี้ สถานศกึษามีการพิจารณาความดีความชอบมีความโปร่งใสและ 

เที่ยงธรรม (𝑥 = 4.40, S.D. = 0.63) ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการรูข้้อปฏิบัติในการใช้งาน

ดิจทิัล (𝑥 = 4.22, S.D. = 0.60) และนักเรียนสามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 

มีแบบแผน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (𝑥 = 4.17, S.D. = 0.69) 

ตาราง 25 ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

              ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 
 

ข้อที ่
ด้านความสามารถในการ 

แก้ปัญหาในโรงเรยีน 

ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

1 ผูบ้ริหารสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ในโรงเรยีน ที่นำไปสู่การพัฒนา 

4.11 0.57 มาก 6 

2 ผูบ้ริหารแก้ปัญหาด้านการเรียน 

การสอน 

4.23 0.63 มาก 4 

3 ผูบ้ริหารแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม 

ของนักเรียน 

4.31 0.72 มาก 1 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ข้อที ่
ด้านความสามารถในการ 

แก้ปัญหาในโรงเรยีน 

ค่าสถิติ (n = 342) ระดับ 

การแปลผล 
ลำดับที่ 

𝑥  S.D. 

4 ผูบ้ริหารวางแผนแก้ไขปัญหาของ

โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.65 มาก 7 

5 ผูบ้ริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์

ฉุกเฉินหรอืปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

4.23 0.62 มาก 3 

6 ผูบ้ริหารสามารถแก้ปัญหา 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

4.19 0.58 มาก 5 

7 ผูบ้ริหารมกีารแก้ปัญหาโดยการ

ประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่าย

ในโรงเรยีน 

4.24 0.62 มาก 2 

 รวม 4.20 0.48 มาก  

 จากตาราง 25 พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.20, 

S.D. = 0.48) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน (𝑥 = 4.31,  

S.D. = 0.72) ผู้บริหารมกีารแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในโรงเรียน 

(𝑥 = 4.24, S.D. = 0.62) และผูบ้ริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืปัญหา 

เฉพาะหน้าได้ดี (𝑥 = 4.23, S.D. = 0.62) 

  3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของ

การเปรียบเทียบสถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test) Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้

ประสบการณ์ในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ใช้สถิตทิดสอบ
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เอฟ (F-test)  แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) 

หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม  

   3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 26 

ตาราง 26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ 

              คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

              การดำรงตำแหน่ง  
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียน 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(n=91) 

ครูผูส้อน 

(n=251) t Sig. 

𝑥  S.D. 𝑥  S.D. 

1. ดา้นการมภีาวะผูน้ำและ

วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล 

4.81 0.22 4.46 0.48 9.27** 0.00 

2. ดา้นการสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

4.68 0.24 4.35 0.49 8.36** 0.00 

3. ด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล 

3.74 0.41 3.80 0.58 -0.99 0.32

  

4. ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการ

บริหารงาน  

4.59 0.26 3.83 0.61 18.45*

* 

0.00 

5. ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัด 

และประเมินผล 

4.56 0.28 3.54 0.74 18.45*

* 

0.00 

โดยรวม 4.48 0.17 4.00 0.47 13.90*

* 

0.00 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 26 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน ความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมฃ

แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมภีาวะผูน้ำและวสิัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล  

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัด 

และประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตาราง 27 เปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการมีภาวะ

ผู้นำและวสิัยทศัน์

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ระหว่างกลุม่ 0.166 2 0.083 0.406 0.66 

ภายในกลุ่ม 69.433 339 0.205   

รวม 69.599 341    

2. ด้านการ

สนับสนุนการเรียน

การสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ระหว่างกลุม่ 2.729 2 1.364 6.626** 0.00 

ภายในกลุ่ม 69.800 339 0.206   

รวม 72.529 341 
   

3. ด้านจรยิธรรมใน

การใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

ระหว่างกลุม่ 9.352 2 4.676 17.755** 0.00 

ภายในกลุ่ม 89.281 339 0.263   

รวม 98.633 341    

4. ด้านการ

สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัใน

ด้านการบรหิารงาน 

ระหว่างกลุม่ 15.600 2 7.800 21.640** 0.00 

ภายในกลุ่ม 122.193 339 0.360   

รวม 137.793 341    
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

5. ด้านการ

สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวดั

และประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 29.625 2 14.812 27.587** 0.00 

ภายในกลุ่ม 182.023 339 0.537   

รวม 211.648 341    

โดยรวม ระหว่างกลุม่ 6.429 2 3.214 16.317** 0.00 

ภายในกลุ่ม 66.779 339 0.197     

รวม 73.207 341       

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 27 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน  โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 จำนวน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน และด้านการ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัด ส่วนด้านด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยี

ดิจทิัล ไม่แตกต่างกันผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ 

วิธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD ตามความเหมาะสม ดังตาราง 28 
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ตาราง 28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ 

               คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 
ขนาด

โรงเรยีน 

ขนาดโรงเรียน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 

ด้านการสนับสนุนการ

เรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.55 4.35 4.42 

ขนาดเล็ก 4.55 - 0.20* 0.13 

ขนาดกลาง 4.35 - - -0.07 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 

4.42 - - - 

ด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  3.74 3.63 4.05 

ขนาดเล็ก 3.74 - 0.11 -0.31* 

ขนาดกลาง 3.63 - - -0.42* 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 

4.05 - - - 

ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในด้าน

การบรหิารงาน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  3.89 3.92 4.39 

ขนาดเล็ก 3.89 - -0.03 -0.5* 

ขนาดกลาง 3.92 - - -0.47* 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 

4.39 - - - 

ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวดั 

และประเมินผล 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  3.62 3.65 4.30 

ขนาดเล็ก 3.62 - -0.03 -0.68* 

ขนาดกลาง 3.65 - - -0.65* 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 

4.30 - - - 

โดยรวม Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.07 4.02 4.35 

ขนาดเล็ก 4.07 - 0.05 -0.28* 

ขนาดกลาง 4.02 - - -0.33* 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ 4.35 

- - - 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

 ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน

และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดกลาง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ 

ไม่แตกต่างกัน  

 ส่วนดา้นจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและ

ประเมินผล ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

และขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

   3.2 เปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกขนาดโรงเรียน ดังตาราง 29 

ตาราง 29 เปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการมีภาวะ

ผู้นำและวสิัยทศัน์

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ระหว่างกลุม่ 3.684 2 1.842 9.474** 0.00 

ภายในกลุ่ม 65.915 339 0.194     

รวม 69.599 341       

2. ด้านการ

สนับสนุนการเรียน

การสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ระหว่างกลุม่ 4.917 2 2.458 12.326** 0.00 

ภายในกลุ่ม 67.612 339 0.199     

รวม 72.529 341       
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

3. ด้านจรยิธรรม 

ในการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

ระหว่างกลุม่ 4.975 2 2.488 9.004** 0.00 

ภายในกลุ่ม 93.657 339 0.276     

รวม 98.633 341       

4. ด้านการ

สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัใน

ด้านการบรหิารงาน 

ระหว่างกลุม่ 8.101 2 4.050 10.587** 0.00 

ภายในกลุ่ม 129.692 339 0.383     

รวม 137.793 341       

5. ด้านการ

สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวดั

และประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 14.883 2 7.442 12.821** 0.00 

ภายในกลุ่ม 196.764 339 0.580     

รวม 211.648 341       

โดยรวม ระหว่างกลุม่ 3.173 2 1.587 7.681** 0.00 

ภายในกลุ่ม 70.034 339 0.207     

รวม 73.207 341       

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 29 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านแตกต่างกัน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน  5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีภาวะ

ผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล ด้านจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

ในด้านการบริหารงาน และด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล 

ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) หรอื LSD ตามความเหมาะสม ดังตาราง 30 
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ตาราง 30 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 
ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 

น้อย

กว่า 

10 ป ี

ระหว่าง 

10-20 ป ี

มากกว่า

20ปี 

ด้านการมภีาวะผูน้ำ

และวิสยัทัศน์

เทคโนโลยีดิจิทลั 

 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.57 4.58 4.13 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.57 - -0.01 0.44* 

ระหว่าง  

10-20ป ี

4.58 - - 0.45* 

มากกว่า 20 ป ี 4.13 - - - 

ด้านการสนับสนุน

การเรียนการสอน

โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.49 4.43 3.98 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.49 - 0.06 0.51* 

ระหว่าง 

10-20 ปี 

4.43 - - 0.45* 

มากกว่า 20 ป ี 3.98 - - - 

ด้านจรยิธรรมใน

การใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  3.86 3.71 3.39 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.86 - 0.15 0.47* 

ระหว่าง     

10-20 ป ี

3.71 - - 0.32* 

มากกว่า20ป ี 3.39 - - - 

ด้านการสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลในดา้น 

การบรหิารงาน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  3.93 4.25 3.86 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.93 - -0.32 0.07* 

ระหว่าง     

10-20ป ี

4.25 - - 0.39* 

มากกว่า20ป ี 3.86 - - - 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 
ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 

น้อย

กว่า  

10 ป ี

ระหว่าง 

10-20 ป ี

มากกว่า  

20 ป ี

ด้านการสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและ

ประเมินผล 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  3.67 4.10 3.59 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.67 - -0.43 0.08* 

ระหว่าง 

10-20 ป ี

4.10 - - 0.51* 

มากกว่า 20 ป ี 3.59 - - - 

โดยรวม Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.11 4.21 3.79 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.11 - -0.1 0.32* 

ระหว่าง 

10-20ป ี

4.21 - - -0.42 

มากกว่า20ป ี 3.79 - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปีมีความ

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 

20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

 ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล และด้านการ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผลผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็น

มากกว่าผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

  4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร
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โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการ

บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของ

การเปรียบเทียบสถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test) Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้

ประสบการณ์ในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน ใช้สถิตทิดสอบ

เอฟ (F-test)  แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) 

หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการบริหาร 

ของผูบ้ริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนดังตาราง 31-35 

ตาราง 31 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

             จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(n=91) 

ครูผูส้อน 

(n=251) t Sig. 

𝑥  S.D. 𝑥  S.D. 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

4.78 0.22 4.10 0.42 19.17** 0.00 

2. ดา้นความพึงพอใจการ

ทำงานของครูและบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน 

4.77 0.21 4.27 0.39 14.88** 0.00 

3. ดา้นคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน 

4.61 0.27 4.00 0.49 14.41** 0.00 

4. ด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน 

4.73 0.21 4.01 0.40 21.31** 0.00 

โดยรวม 4.72 0.13 4.10 0.37 22.99** 0.00 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 31 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 32 

ตาราง 32 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

              จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรยีน 

ระหว่างกลุม่ 5.179 2 2.589 11.746** 0.00 

ภายในกลุ่ม 74.733 339 0.220     

รวม 79.912 341       

2. ด้านความพึงพอใจการ

ทำงานของครูและบุคลากร 

ในการปฏิบัตงิาน 

ระหว่างกลุม่ 4.922 2 2.461 15.634** 0.00 

ภายในกลุ่ม 53.367 339 0.157     

รวม 58.289 341       

3. ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน 

ระหว่างกลุม่ 11.304 2 5.652 23.897** 0.00 

ภายในกลุ่ม 80.180 339 0.237     

รวม 91.484 341       

4. ด้านความสามารถใน

การแก้ปัญหาในโรงเรียน 

ระหว่างกลุม่ 6.501 2 3.250 15.155** 0.00 

ภายในกลุ่ม 72.704 339 0.214     

รวม 79.205 341       
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ตาราง 32 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

โดยรวม ระหว่างกลุม่ 5.822 2 2.911 17.661** 0.00 

ภายในกลุ่ม 55.875 339 0.165     

รวม 61.697 341       

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 32 พบว่า เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม

แตกต่างกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน และด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจึงทำ

การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

หรอื LSD ตามความเหมาะสม ดังตาราง 33 
 

ตาราง 33 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ประสิทธิผลของ

โรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 
ขนาด

โรงเรยีน 

ขนาดโรงเรียน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ ่

ด้านผลสมัฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้เรยีน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.42 4.13 4.32 

ขนาดเล็ก 4.42 - 0.29* 0.10 

ขนาดกลาง 4.13 - - -0.19* 

ขนาดใหญ ่ 4.32 - - - 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ประสิทธิผลของ

โรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 
ขนาด

โรงเรยีน 

ขนาดโรงเรียน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ ่

ด้านความพึงพอใจ

การทำงานของครู 

และบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.47 4.26 4.53 

ขนาดเล็ก 4.47 - 0.21* -0.06 

ขนาดกลาง 4.26 - - -0.28* 

ขนาดใหญ ่ 4.53 - - - 

ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.13 3.99 4.45 

ขนาดเล็ก 4.13 - 0.14 -0.32* 

ขนาดกลาง 3.99 - - -0.46* 

ขนาดใหญ ่ 4.45 - - - 

ด้านความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 

ในโรงเรยีน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.27 4.03 4.36 

ขนาดเล็ก 4.27 - 0.24* -0.09 

ขนาดกลาง 4.03 - - -0.33* 

ขนาดใหญ ่ 4.36 - - - 

โดยรวม Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.32 4.10 4.42 

ขนาดเล็ก 4.32 - 0.22* -0.10 

ขนาดกลาง 4.10 - - -0.32* 

ขนาดใหญ ่ 4.42 - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลของโรงเรียน 

จำแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ     

ไม่แตกต่างกัน 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน ดา้นความพึงพอใจการทำงานของครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรยีน
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ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  มคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ส่วนด้านคุณลักษณะผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มคีวามคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

   4.3 ผลการเปรียบเทียบเปรยีบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนดังตาราง 34 

ตาราง 34 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

              จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

ระหว่างกลุม่ 6.628 2 3.314 15.331** 0.00 

ภายในกลุ่ม 73.284 339 0.216     

รวม 79.912 341       

2. ด้านความพึงพอใจการ

ทำงานของครูและบุคลากร

ในการปฏิบัตงิาน 

ระหว่างกลุม่ 4.336 2 2.168 13.622** 0.00 

ภายในกลุ่ม 53.953 339 0.159     

รวม 58.289 341       

3. ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน 

ระหว่างกลุม่ 4.336 2 2.168 13.622** 0.00 

ภายในกลุ่ม 53.953 339 0.159     

รวม 58.289 341       

4. ด้านความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

ระหว่างกลุม่ 6.619 2 3.309 15.455** 0.00 

ภายในกลุ่ม 72.586 339 0.214     

รวม 79.205 341       

โดยรวม ระหว่างกลุม่ 6.031 2 3.016 18.364** 0.00 

ภายในกลุ่ม 55.666 339 0.164     

รวม 61.697 341       

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 34 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ด้านความพึงพอใจการ

ทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน และด้าน

ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และ LSD ตามความเหมาะสม ดังตาราง 35 

ตาราง 35 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 
ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 

น้อย

กว่า 10 

ปี 

ระหว่าง 

10-20 ปี 

มากกว่า 

20ป ี

ด้านผลสมัฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้เรยีน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.17 4.45 4.47 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.17 - -0.28* -0.30 

ระหว่าง 

10 – 20 ป ี

4.45 - - -0.02 

มากกว่า 20 ป ี 4.47 - - - 

ด้านความพึงพอใจ

การทำงานของครู

และบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.32 4.56 4.42 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.32 - -0.24* -0.1 

ระหว่าง  

10-20 ป ี

4.56 - - 0.14 

มากกว่า20ป ี 4.42 - - - 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำดิจทิลัของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

วิธีการ

ทดสอบ 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 
น้อยกว่า 

10 ป ี

ระหว่าง 

10-20 ปี 

มากกว่า 

20 ป ี

ด้านคุณลักษณะ

ของผู้เรยีน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.04 4.34 4.33 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.04 - -0.30* -0.29 

ระหว่าง     

10-20 ป ี

4.34 - - 0.01 

มากกว่า 20 ป ี 4.33 - - - 

ด้านความสามารถ

ในการแก้ปัญหา 

ในโรงเรยีน 

Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.09 4.39 4.25 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.09 - -0.30* -0.16 

ระหว่าง     

10-20 ป ี

4.39 - - 0.14 

มากกว่า 20 ป ี 4.25 - - - 

โดยรวม Scheffe’s 

method 

 𝑥  4.15 4.43 4.37 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.15 - -0.28* -0.22 

ระหว่าง     

10-20 ป ี

4.43 - - 0.06 

มากกว่า20ป ี 4.37 - - - 

 จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลของโรงเรียน 

จำแนกตามตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้านความพึงพอใจการทำงานของครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน และด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ระหว่าง 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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 ดังนัน้ ผลการวิจัยประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน จึงสอดคล้อง

กับสมมตฐิานการวิจัยข้อที่ 4  

  5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product - Moment Correlation Coefficient) ดังตาราง 36 
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ตาราง 36 ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

              ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีนและครูผูส้อน 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Xt Y1 Y2 Y3 Y4 Yt 

X1 1.00           

X2 .824** 1.00          

X3 .357** .380** 1.00         

X4 .488** .449** .666** 1.00        

X5 .398** .329** .604** .896** 1.00       

Xt .711** .683** .766** .918** .869** 1.00      

Y1 .434** .452** .07 .426** .496** .476** 1.00     

Y2 .452** .457** .134* .460** .508** .509** .802** 1.00    

Y3 .328** .268** .383** .650** .740** .636** .677** .664** 1.00   

Y4 .443** .423** .242** .622** .660** .622** .752** .691** .837** 1.00  

Yt .459** .441** .237** .607** .677** .629** .899** .869** .895** .920** 1.00 

**มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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 จากตางราง 36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหาร

โรงเรียนโดยรวม (Xt) กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม (Yt) พบว่า มีความสัมพันธ์

ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rXtYt =0.629) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt)  

กับประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม (Xt) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณลักษณะของ

ผูเ้รียน (Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

(rXtY3= 0.636)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน (Y4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rXtY4 = 0.622) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน (Y2) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง (rXtY2 = 0.509) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Y1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rXtY1 = 0.476) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 5 ที่ว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนมเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีรายละเอียดดังตาราง 37 - 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนมเขต 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน (Y1) 
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

(X) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน (Y1) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล (X1) 

.434** ปานกลาง 

2.ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) 

.452** ปานกลาง 

3. ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) 

.070 ต่ำ 

4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในด้านการบริหารงาน (X4) 

.426** ปานกลาง 

5.ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) 

.496** ปานกลาง 

รวม (Xt) .476** ปานกลาง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Y1) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับปานกลาง (rXtY1=0.476**) เมื่อพิจารณาภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียนเป็น

รายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำดิจทิัลของบริหารโรงเรียนรายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Y1)  ดังนี้ ด้านการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (rX5Y1=0.496**) ส่วนด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
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ดิจทิัล (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX2Y1=0.452**)  อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล (X1)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX1Y1=0.434**) ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(rX4Y1=0.426**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ  (rX3Y1=0.07)   

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนมเขต 2 ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากร 

              ในการปฏิบัติงาน (Y2) 
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

(X) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  

ด้านความพึงพอใจการทำงานของครู 

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน (Y2) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล (X1) 

.452** ปานกลาง 

2.ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) 

.457** ปานกลาง 

3. ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) 

.134* ต่ำ 

4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในด้านการบริหารงาน (X4) 

.460** ปานกลาง 

5.ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) 

.580** ปานกลาง 

รวม (Xt) .590** ปานกลาง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม   

เขต 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน (Y2) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rXtY2=0.590**)  

เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรยีนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

บริหารโรงเรียนรายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความ 

พึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน (Y2) ดังนี้ ดา้นการสนับสนุน 

การใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (rX5Y2=0.580**)  ส่วนด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการ

บริหารงาน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX4Y2=0.460**) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

(X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX2Y2=0.457**) ด้านการมีภาวะผูน้ำ

และวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(rX1Y2=0.452**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3) มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (rX3Y2=0.134*)  อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

              นครพนม เขต 2 ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน (Y3) 
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

(X) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  

ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน (Y3) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล (X1) 

.328** ปานกลาง 

2. ด้านการสนับสนุนการเรียนการ

สอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) 

.368** ปานกลาง 

3. ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) 

.383** ปานกลาง 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

(X) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  

ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน (Y3) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในด้านการบริหารงาน (X4) 

.650** ปานกลาง 

5. ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) 

.740** สูง 

รวม (Xt) .636** ปานกลาง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม   

เขต 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน (Y3)  

พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rXtY3=0.636**)  เมื่อพจิารณาภาวะ

ผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน 

รายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรยีนด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 

(Y3) ดังนี้ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX5Y3=0.740**) ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลในด้านการบริหารงาน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(rX4Y3=0.650**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX3Y3=0.383**) ด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับปานกลาง (rX2Y3=0.368**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการมี

ภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล (X1) มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด (rX1Y3=0.328**)  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และประสิทธิผลของโรงเรียนศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษานครพนมเขต 2 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน (Y4) 
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 

(X) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ในโรงเรยีน (Y4) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีดจิทิัล (X1) 

.443** ปานกลาง 

2. ด้านการสนับสนุนการเรียน 

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) 

.423** ปานกลาง 

3. ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) 

.242** ต่ำ 

4. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในด้านการบริหารงาน (X4) 

.622** ปานกลาง 

5.ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) 

.660** ปานกลาง 

รวม (Xt) .622** ปานกลาง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน (Y4) พบว่า  

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rXtY4=0.622**)  เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำ

ดิจทิัลของบริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำดิจทิัลของบริหารโรงเรียน 

รายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรยีนด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรยีน (Y4) ดังนี้ ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและ

ประเมินผล (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX5Y4=0.660**) ด้านการ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในด้านการบริหารงาน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
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ระดับปานกลาง (rX4Y4=0.622**)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการมีภาวะ

ผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(rX1Y4=0.443**) ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (rX2Y4=0.423**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ส่วนด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (X3) มีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับต่ำ (rX3Y4=0.242**)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้านมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) ดังตาราง 41 - 45 
 

ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

             อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน โดยรวม (Yt)          

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted  

R2 
b S.E.b  t Sig. 

ด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัด 

และประเมินผล (X5) 

.677 .486 .485 .427 .024 .790 17.90** .000 

ด้านการสนับสนุนการ

เรยีนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (X2) 

.737 .543 .540 .293 .035 .318 8.35** .000 

ด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (X3) 

.768 .589 .586 -

.285 

.036 -

.360 

-7.99** .000 

a = 2.413  S.E.est = ± 0.27376 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 41 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่า  
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มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) ดา้นจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีใน

การวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.790 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.318  ด้านจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.360 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้รอ้ยละ 58.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ  ± 0.27376 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้  

   Y′ = 2.413+ 0.427 (X5) + 0.293 (X2) - 0.285 (X3) 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′ = 0.790(Z5) + 0.318(Z2) - 0.360(Z3) 

ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

              อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน (Y1) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยใีนการ

วัดและประเมินผล (X5) 

.496 .246 .244 .399 .031 .649 13.044** .000 

2. ด้านการสนับสนุน

การเรียนการสอนโดย

ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล (X2) 

.583 .340 .336 .442 .045 .421 9.838** .000 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

3. ด้านจริยธรรมในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล (X3) 

.692 .479 .474 -.434 .046 -.482 -9.497** .000 

a = 2.413  S.E.est = ± .35101 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 42 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่า 

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) ดา้นจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี 

ในการวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  

0.649 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.421  ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.482 ซึ่งตัวแปรทั้ง  

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้รอ้ยละ 47.40 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  ± 0.35101 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 2.413+ 0.399(X5) + 0.442(X2) - 0.434(X3) 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′ = 0.649(Z5) + 0.421(Z2) - 0.482(Z3) 
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

              อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากร 

              ในการปฏิบัติงาน (Y2) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยใีนการ

วัดและประเมินผล (X5) 

.508 .258 .256 .319 .027 .609 11.832** .000 

2. ด้านการสนับสนุน

การเรียนการสอนโดย

ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล (X2) 

.594 .353 .349 .362 .040 .404 9.108** .000 

3.ด้านจริยธรรมในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล (X3) 

.665 .442 .437 -.297 .040 -.387 -7.367** .000 

a = 2.704  S.E.est = ± .31018 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 43 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่า 

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) ดา้นจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีใน

การวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.609 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.404  ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.387 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้
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สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ร้อยละ 43.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ  ± 0.31018 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้

   Y′ = 2.704+ 0.319(X5) + 0.362(X2) -0.297(X3) 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′ = 0.609(Z5) + 0.404(Z2)- 0.387(Z3) 

ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

             อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

             ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

             และครูผูส้อนด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน (Y3) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการสนับสนุนการ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการวัด

และประเมินผล (X5) 

.740 .548 .546 .527 .030 .801 17.608** .000 

2. ด้านจริยธรรมในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล (X3) 

.744 .554 .552 -.097 .044 -.101 -2.223* .027 

a = 2.521  S.E.est = ± .34687 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 44 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่า  

มีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) 

และด้านจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล (X3) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีใน

การวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.801

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ -0.101 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ร้อยละ 55.20  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  ± 0.34687 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 2.512+ 0.527(X5) - 0.097(X3) 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

  Z′ = 0.801(Z5) - 0.101(Z3) 

ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

              อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน (Y4) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการสนับสนุนการ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการวัด 

และประเมินผล (X5) 

.660 .436 .435 .467 .028 .763 16.498** .000 

2. ด้านการสนับสนุน 

การเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยดีิจิทัล (X2) 

.695 .484 .481 .311 .042 .298 7.474** .000 

3.ด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยดีิจิทัล (X3) 

.741 .549 .545 -.297 .042 -.332 -7.031** .000 

a = 2.167  S.E.est = ± .32493 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 45 พบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่า  

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) ดา้นจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีใน

การวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.763 

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.298 ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (X3)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.332 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ดา้นนี ้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ร้อยละ 54.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ  ± 0.32493 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 2.167+ 0.467(X5) + 0.311(X2) - 0.297(X3) 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′ = 0.763(Z5) + 0.298(Z2)- 0.332(Z3) 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 6 ที่ว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัล 

ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มอีำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

โรงเรียนที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร ที่ส่งผล

ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 2 ด้าน ดังนี ้1) ดา้นการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล 2) ดา้นการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้
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เทคโนโลยีดจิทิัล ปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 1 ด้าน ดังนี้  

1) ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล  

   แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 โดยนำภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน จัดทำแบบ

สัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน

    1. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องสามารถนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการ

วัดผลและการประเมินผล มีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการรวบรวมข้อมูล

เพื่อการวัดผลนักเรียน ประเมินการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีดจิทิัลเปนฐานของครู...” 

       (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องประเมินสมรรถนะครูด้านการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการในโรงเรียนใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลเป็นฐาน และมีการปรับปรุง พัฒนาอยู่เสมอ...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัล 

ในการวัดและประเมินผล คำนึงถึงความตอ้งการของผู้ใช้งานระบบ มีการสนับสนุนให้มกีาร

จัดการขอ้มูลและวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยีดจิทิัลช่วยในการปฏิบัติงานและจัดการกับข้อมูลที่มอียู่ ให้มคีวามถูกต้อง  

มีประสิทธิภาพเพื่อนำข้อมูลมาใช้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น...” 

       (อมรรัตน์ เชิงหอม, สัมภาษณ์, 1 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดจิิทัล 

ในการวัดและประเมินผล และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัลช่วยในการปฏิบัติงาน...” 

       (วัชราภรณ์ ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 3 มนีาคม 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในการนำ

เทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการวัดและประเมินผล สร้างการรับรู้ รวมถึงทักษะสำคัญต่าง ๆ  
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ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อใช้ในงานวัดและประเมินผล...” 

       (รัชนี สมรฤทธิ์, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ต้องตระหนักถึงภาวะผูน้ำดิจทิัล และการใช้

งานเทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล มีการจัดทำแผนในการพัฒนาการศึกษา  

กำหนดกลยุทธ์ มีการสนับสนุนให้มกีารจัดการข้อมูลและวัดประเมนิผลการเรียนรู้โดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัลช่วยในการปฏิบัติงาน...” 

       (เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมีการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและประเมินผล มีการสนับสนุนใหม้ีการจัดการขอ้มูลและวัดประเมินผล

การเรียนรู ้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัลช่วยในการปฏิบัติงาน...” 

       (ธีระพงษ์  วีระชานนท์, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ควรส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดจิทิัล 

ในการวัดและประเมินผล คำนึงถึงความตอ้งการของผู้ใช้งานระบบ มกีารสนับสนุนให้มกีาร

จัดการขอ้มูลและวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล มกีารประเมินสมรรถนะ

ครูด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครู

และบุคลาการในโรงเรยีนใช้เทคโนโลยีดจิทิัลเป็นฐาน และมีการปรับปรุง พัฒนาข้อมูล 

อยู่เสมอ...” 

       (สุดใจ ยะภักดี, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ควรตระหนักถึงการใชง้านเทคโนโลยีดจิทิัล

ในการวัดและประเมินผล มีการสนับสนุนให้มใีช้เทคโนโลยีดิจทิัล มใีนการวัดและ

ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการในโรงเรยีนใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

เป็นฐาน และมีการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลอยู่เสมอ...” 

       (มิ่งขวัญ จันทรา, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลในการวัดและประเมินผลอย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการ 
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ในโรงเรยีนใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อประโยชน์ในการทำงาน...” 

       (ศรญิญา พันธุ์เวียง, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 46 สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              นครพนม เขต 2 ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัด และประเมินผล  

              ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 
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ศร
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ญ
า 

พัน
ธุ์เ

วีย
ง 

คว
าม

ถี่ 

1. ส่งเสรมิใหม้ีการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อการวดัผล

นักเรยีน 

✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

2. ประเมินการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นฐาน 

✓ ✓   ✓   ✓ ✓  5 

3. วดัและประเมินผลระบบ

ธุรการ และปฏิบัติการ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

4. มีการประเมนิ

ประสิทธิภาพของครู 

และบุคลากรในการใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  7 

 จากตาราง 46 พบว่า ผลการสรุปตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต่  

5 ขึ้นไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
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ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญปรากฏผลดังนี้  

  1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการวัดผลนักเรียน 

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องประเมินการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเป็นฐาน 

  3. ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องวัดและประเมินผลระบบธุรการ และปฏิบัติการ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

  4. ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของครูและบุคลากร 

ในการใชง้านเทคโนโลยีดจิทิัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสนับสนุนการเรียน 

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางในการพัฒนา

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล อย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมให้ครูใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลใน

การเรียนรูแ้ละการสอน มีเตรยีมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือครูในการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลสำหรับการวัดผลนักเรียนและวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน ใช้ขอ้มูลนักเรียนในการ

ปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร...” 

       (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน มีเตรยีมความพรอ้มและให้ความช่วยเหลอื

สนับสนุนครูในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลสำหรับการวัดผลนักเรียนและวิเคราะห์ขอ้มูล

นักเรียน ใช้ขอ้มูลนักเรียนในการปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร ประเมินความตอ้งการในการพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดจิทิัล...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร ประเมินความตอ้งการในการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดจิทิัล ให้ครูใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการเรียนรู้ 
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และการสอนอย่างรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ...” 

       (อมรรัตน์ เชิงหอม, สัมภาษณ์, 1 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องวางแผนหาแนวทางในการนำเทคโนโลยี

ดิจทิัลมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประเมินความตอ้งการในการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดจิทิัล และส่งเสริมให้ครูใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการเรียนรู้ 

และการสอน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร...” 

       (วัชราภรณ์ ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 3 มนีาคม 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในการนำ

เทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการวัดและประเมินผล สร้างการรับรู้ รวมถึงทักษะสำคัญต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อใช้ในจัดการเรยีนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลเป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรยีน...” 

       (รัชนี สมรฤทธิ์, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องตระหนักถึงภาวะผูน้ำดิจทิัล และการใช้

งานเทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรยีนการสอน มีการจัดทำแผนในการพัฒนาการศกึษา 

กำหนดกลยุทธ์ มีการสนับสนุนให้ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัลช่วยในการปฏิบัติงาน 

และการสอนที่มปีระสิทธิภาพ...” 

       (เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร ประเมินความตอ้งการในการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดจิทิัล ให้ครูใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการเรียนรู้ 

และการสอน...” 

       (ธีระพงษ์  วีระชานนท์, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีวางแผนหาแนวทางในการนำ

เทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมใหค้รูใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

ในการเรียนรู้และการสอน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครู 

และบุคลากร...” 

       (สุดใจ ยะภักดี, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมีนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้สนับสนุนการ

จัดการเรยีนการสอน ประเมินความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพด้านการใชง้านเทคโนโลยี

ดิจทิัล และส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการเรียนรู้และการสอน ส่งเสริมการพัฒนา

วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดจิทิัลใหแ้ก่ครูและบุคลากร...” 

       (มิ่งขวัญ จันทรา, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน มีการสนับสนุนให้ครูมกีารใชเ้ทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนการสอน...” 

       (ศรญิญา พันธุ์เวียง, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 47 สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

             ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

             นครพนม เขต 2 ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

             ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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1. ผู้บริหารโรงเรยีนต้อง

เตรียมความพรอ้มและให้

ความช่วยเหลอืครูในการใช้

ข้อมูลจากการวัดผลนักเรยีน

เพื่อปรับปรุงการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  9 

2. ผู้บริหารโรงเรยีนต้อง

เผยแพร่หรือจัดทำ 

แนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    5 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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ถี่ 

3. ผู้บริหารโรงเรยีนต้อง

สนับสนุน และอำนวยความ

สะดวกในดา้นตา่ง ๆ เช่น 

ด้านงบประมาณที่เกีย่วข้อง

กับเทคโนโลยดีิจทิัล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  8 

4. ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้ง

ประเมินความตอ้งการของ

ครูในการพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    5 

5. ผู้บริหารโรงเรยีนต้อง

ส่งเสรมิการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  8 

 จากตาราง 46 พบว่า ผลการสรุปตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต่  

5 ขึ้นไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  ตามความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ

ปรากฏผลดังนี้  

  1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลอืครู 

ในการใชข้้อมูลจากการวัดผลนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอน 

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องเผยแพร่หรอืจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดใีนการ

จัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 
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  3. ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

เช่น ด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิทิัล 

  4. ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งประเมินความตอ้งการของครูในการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 

  5. ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 

    3. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล อย่างไร ที่อาจจะส่งผลทางลบ

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน” ปรากฏว่าผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลด้วยความรู้ความเข้าใจ กำหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนักถึง

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดิจทิัลกับจรรยาบรรณ มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์ ส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยการสนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในสถานศกึษา...” 

       (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเป็น

ส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์ ส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

การสนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในสถานศกึษา คำนึงหลักกฎหมาย จรรยาบรรณ...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมกีำหนดนโยบาย

เกี่ยวกับความเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใชง้าน

เทคโนโลยีดจิทิัล ส่งเสรมิและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยการสนับสนุน 

และจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลใน

สถานศกึษา สร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดจิทิัลกับประเด็นสังคม 

กฎหมายจรรยาบรรณให้กับครู บุคลากร และนักเรียนถึงการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 
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ที่เหมาะสม มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดจิทิัล...” 

       (อมรรัตน์ เชิงหอม, สัมภาษณ์, 1 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน กำหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนักถึง

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดิจทิัลกับจรรยาบรรณ มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์...” 

       (วัชราภรณ์ ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 3 มนีาคม 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ควรสร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ

เทคโนโลยีดจิทิัลกับประเด็นสังคม กฎหมาย จรรยาบรรณให้กับครู บุคลากร และนักเรียน

ถึงการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลที่เหมาะสม มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวการเข้าถึงและใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล...” 

       (รัชนี สมรฤทธิ์, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีการอบรมพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับ กฎหมาย หลักการ และจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่บุคลากร...” 

       (เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกำหนด

นโยบายจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย การใช้งานคอมพิวเตอร์...” 

       (ธีระพงษ์  วีระชานนท์, สัมภาษณ์, 2 มนีาคม 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรสนับสนุนและจัดใหเ้กิดสภาพแวดล้อม

ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในสถานศกึษา ดำเนินการให้เกิด

ความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

กำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล...” 

       (สุดใจ ยะภักดี, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเป็น

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และกฎหมายที่ขอ้งกับ พรบ. คอมพิวเตอร์...” 

       (มิ่งขวัญ จันทรา, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมีดำเนินการใหเ้กิดความเสมอภาค 

ในการเข้าถึงและใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในโรงเรียน และการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเป็น

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และกฎหมายที่ขอ้งกับ พรบ. คอมพิวเตอร์...” 

       (ศรญิญา พันธุ์เวียง, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 48 สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              นครพนม เขต 2 ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลตามความคิดเห็น 

              ของผูเ้ชี่ยวชาญ  

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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1. ผู้บริหารโรงเรยีนต้องมี

การกำหนดนโยบายเพือ่

สรา้งความตระหนักถึง

ความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยี

ดิจทิัลกับจรรยาบรรณ 

ความเป็นส่วนตัวและความ

ปลอดภัยออนไลน ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 9 

2. ผู้บริหารโรงเรยีน ตอ้งมี

การกำหนดนโยบายเก่ียวกับ

ความเป็นลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร 

และกฎหมายที่ขอ้งกับ พรบ. 

คอมพิวเตอร ์

    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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3. ผู้บริหารโรงเรยีน ตอ้งมี

ดำเนินการให้เกดิความเสมอ

ภาคในการเขา้ถึงและใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในโรงเรยีน 

✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 จากตาราง 48 พบว่า ผลการสรุปตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต่  

5 ขึ้นไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญปรากฏผลดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรยีนต้องมีการกำหนดนโยบายเพื่อสรา้ง

ความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดิจทิัลกับจรรยาบรรณ ความเป็นส่วนตัว 

และความปลอดภัยออนไลน์ 

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเป็นลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร และกฎหมายที่ขอ้งกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 

  3. ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งมีดำเนินการใหเ้กิดความเสมอภาคในการเข้าถึง

และใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในโรงเรียน 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 สรุปผลตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

   3.1 ประชากร 

   3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   3.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 
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ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน 

สมมตฐิานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 
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  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ประชากร  
   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ปีการศกึษา 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 2,260 คน จากทั้งหมด 181 โรงเรียน จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน  

จำนวน 189 คน และครูผูส้อนจำนวน 2,071 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จำนวน 342 คน แบ่งเป็น 

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 91 คน และครูผูส้อน จำนวน 251 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกำหนด

เกณฑ์ขัน้ต่ำ โดยอาศัยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 37-

43) โดยผู้วจิัยได้ใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 45-49) 
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  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหาร

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จำนวน 5 ด้าน  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นครพนม จำนวน 4 ด้าน  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

    การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ผูว้ิจัยนำแบบสอบถามที่สร้าง

ขึน้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก้ไขตามคำแนะนำและให้ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 

5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และได้นำ

แบบสอบถามไปขอรับการพิจารณาจรยิธรรมในมนุษย์โดยได้รับการอนุมัตวิันที่ 20 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่หนังสือ 183/2564 ออกโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไป

ทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 จำนวน 50 คน แล้วนำไป

วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ และรายด้าน (Item Total Correlation) ตามวิธีของ

เพียร์สัน โดยเลือกข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไป มาหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับได้เท่ากับ .985 โดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s α – Coefficient) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 117) ซึ่งได้ค่า

อำนาจจำแนกและความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน ดังนี้ ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.492-.843 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .977 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .516-.773 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .965 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศกึษาครั้งนี ้ดำเนินการเก็บข้อมูลจาก

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน และได้ดำเนินการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้  

  1. ขอหนังสอืจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาการประถมศกึษานครพนม เขต 2 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง  

  2. นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูลกับผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ในการศกึษาให้ทราบและขอรับ

แบบสอบถามคนืหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พรอ้มทั้งตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  

  3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรยีบร้อยแลว้แต่ละชุดนำไปลงรหัส  

  4. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติ 

ร้อยละ (Percentage)  

  2. วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  3. วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีต่อภาวะ

ผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ค่าที    

(t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ทำการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิีของ LSD 

ตามความเหมาะสม 

  5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่มีต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test 

ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบ

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

รายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิีของ LSD  ตามความเหมาะสม 

  6. หาความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment-Correlation Coefficient) 

  7. หาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย 

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 สามารถสรุปผล 

เป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 1 ดา้น คอื 

ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลในด้านการบริหารงาน  

ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผลและด้านจรยิธรรม 

ในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล ตามลำดับ 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความพึงพอใจ

การทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน และด้านคุณลักษณะของผูเ้รียนตามลำดับ 

  3. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้าน

การบริหารงาน และด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล  
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โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน และด้านจรยิธรรมในการใช้ 

เทคโนโลยีดิจทิัล มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.2 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก

ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในด้าน

การบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล และด้านการ

มีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยี

ดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลในด้านการบริหารงาน  

และด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล   

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ด้านความ

พึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน  

และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน  

   4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ด้านความพึงพอใจ

การทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน  

และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน  

   4.3 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  

ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน  

  5. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหาร

โดยรวม (Xt) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธผิลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวม (Yt) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.629 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโดยรวม (Xt) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  6. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มี 3 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 โดยรวม (Yt) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผล (X5) ด้านการสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) และด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (X3) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.790 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.318 ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัล (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.360 ซึ่งตัวแปรทั้ง  

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
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การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้รอ้ยละ 58.60 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  ± 0.27376 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

    Y′ = 2.413 + 0.427 (X5) + 0.293(X2) - 0.285(X3) 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z′ = 0.790(Z5) + 0.318(Z2) - 0.360(Z3) 

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จำนวน 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลที่สรุปจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน สรุปผลได้ดังนี้ 

   7.1 ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล  

มีแนวทางได้แก่ 

    7.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดผลนักเรียน 

    7.1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องประเมนิการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 

เป็นฐาน 

    7.1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องวัดและประเมินผลระบบธุรการ  

และปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

    7.1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งมกีารประเมินประสิทธิภาพของครู 

และบุคลากรในการใชง้านเทคโนโลยีดจิทิัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

   7.2 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

มีแนวทางคือ 

    7.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือ

ครูในการใชข้้อมูลจากการวัดผลนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอน 

    7.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องเผยแพร่หรอืจัดทำแนวทางการปฏิบัติ 

ที่ดใีนการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
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    7.2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสนับสนุน และอำนวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิทิัล 

    7.2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งประเมินความตอ้งการของครูในการ

พัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

    7.2.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

ดิจทิัล 

   7.3 ด้านจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล มีแนวทางคือ 

    7.3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน มีการกำหนดนโยบายเพื่อสรา้งความ

ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดจิทิัลกับจรรยาบรรณ ความเป็นส่วนตัว 

และความปลอดภัยออนไลน์ 

    7.3.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมกีารกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเป็น

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และกฎหมายที่ขอ้งกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 

    7.3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องมดีำเนนิการให้เกิดความเสมอภาค 

ในการเข้าถึงและใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในโรงเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู้วจิัยขอนำเสนอการอภปิรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ดา้น คอื 

ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลในด้านการบริหารงาน ด้านการ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการวัดและประเมินผลและด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ได้มกีารกำหนด   

พันธกิจและเป้าประสงค์ ข้อที่ 7 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอื
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อาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศกึษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ทำให้มกีาร

ขับเคลื่อน โดยการดำเนินการจัดอบรม พัฒนาครูและบุคลากร ในด้านการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหผู้บ้ริหารโรงเรียน และบุคลากร มีทักษะ

นำไปสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พลชาย (2562, บทคัดย่อ) 

ทีศ่กึษาภาวะผูน้ำทางดจิทิัลของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า  

ภาวะผูน้ำทางดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามทัศนะของขา้ราชการครูสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยจารุนันท์ ผิวผาง (2564, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาภาวะผูน้ำยุคดิจทิัล 

ที่ส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความพึงพอใจ

การทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน และด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน ตามลำดับ

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานของการวจิัยที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจทิัล และการศกึษายุคปัจจุบันส่งผลให้

สถาบันการศึกษามีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 

2 ได้มกีารกำหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ไว่ว่า ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ

ผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สรา้งโอกาสความ

เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม พัฒนาผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมอือาชีพและมีประสิทธิภาพ 

ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม

เขต 2 ได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลใหบุ้ลคากรในสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 2 มีการเรียนรูท้ี่จะพัฒนาตนเองและองค์การ

อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยวิทยา สวนกุหลาบ (2558, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากำแพงเพชร เขต 1  ผลการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุด คอื ดา้นความ 

พึงพอใจในงานของครู รองลงมาคือ ดา้นคุณลักษณะของผู้เรยีน และ น้อยที่สุด คือ  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา สังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัย สมเดช เรืองขจร (2559, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมภาวะผูน้ำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ในภาพรวม 

มีระดับการมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

  3. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พบว่า 

   3.1 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้าน

การบริหารงาน และด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล  

โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน และด้านจรยิธรรมในการใช้ 

เทคโนโลยีดจิทิัล มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ 

สมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า วิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารโรงเรียนและบทบาท 

หนา้ที่ของครูผู้สอนมีความแตกต่างกัน ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบาย

และทิศทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเนน้ทีป่ระสิทธิผล

ภาพรวมของบริหารจัดการจัดการโรงเรียน ทั้งงานบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล 



176 

บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ในขณะที่ครูผูส้อนมีหนา้ที่หลักในการจัดการ

เรียนการสอน ครูจงึมุ่งเนน้ไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีน อีกทั้งผูบ้ริหารโรงเรยีน

และครูผูส้อนมีมาตรฐานด้านวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จงึส่งผล

ทำให้มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำดิจทิัลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ภัทราพร ธัญกิจเจรญิสิน (2559, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาภาวะผูน้ำทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผูน้ำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล 

บำรุงภักดี (2563, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า 

ภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารสถานศกึษา ในสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

   3.2 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก

ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้าน

การบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล และด้านการ

มีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง

สมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีผลทำ

ให้จำนวนครูผู้สอนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้น ๆ มีจำนวนที่แตกต่างกัน  

ส่งผลต่อภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ 

ในขณะที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจำนวนบุคลากรที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
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ทำงานสนองนโยบาย และการปฏิบัติงานในโรงเรยีน รวมไปถึงความพรอ้มด้านการ

สนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดจิทิัลในการปฏิบัติงาน จึงอาจเป็นเหตุทำให้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มขีนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้ำดิจทิัลในโรงเรยีนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พลชาย (2562, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศกึษาภาวะผูน้ำทางดจิทิัลของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของ

ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา หนองบัวลำภู เขต 1  

ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผู้นำทางดิจทิัลของผูบ้ริหารสถานศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษา หนองบัวลำภู เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา โดยรวมมี

ความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นิสา แป้นเชียร (2564, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ยะลา เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า ครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายะลา 

เขต 1 ม ีทัศนะต่อภาวะผูน้ำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามขนาด 

ของสถานศกึษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.3 ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยี

ดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลในด้านการบริหารงาน และดา้น

การสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

การวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มี 

วิทยฐานะแล้ว ทำให้มีประสบการณ์ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี นอกจากนีผู้บ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยกลางคน ทำให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้คล่องแคล่วและทำงานร่วมกับวัยอื่น ๆ ได้ดี เนื่องจาก มช่ีองว่างระหว่างวัยน้อยกว่า 

เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ อมรรัตน์ เชิงหอม (สัมภาษณ์, 
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1 มีนาคม 2565) ที่กล่าวไว้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ได้มีการกำหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ ให้มีพัฒนาผูบ้ริหาร ครู  

และบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมอือาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศกึษา  

โดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล ทำให้มีการขับเคลื่อน โดยการดำเนินการจัดอบรม พัฒนาครูและ

บุคลากร ในด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและบุคลากร มีทักษะนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง และเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงาน 

ได้คล่องแคล่ว จึงทำให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจทิัลและการทำงาน มากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี  

และมากกว่า 20 ปีขึน้ไป 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ด้านความ

พึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน  

และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย

ที่ตัง้ไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นหน้าที่

โดยตรงของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ต้องสนับสนุนการบริหารและการจัดการทรัพยากรทางการ

ศกึษา รวมถึงการตัดสินใจ การสรา้งความมั่นใจในเป้าหมายของโรงเรียน การเปิดโอกาส

ให้บุคลากรในองค์การแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ แต่ครูผูส้อนมีหนา้ที่หลัก คือ  

การจัดการเรียนการสอนมากกว่าการบริหารจัดการ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จงึมคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน ต่อความเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิมพ์พัฑรา เมืองอนิทร์ (2555, หน้า 66) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงรายเขต 4 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการศกึษาพบว่า ระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4 
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อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ กิตติพร พรงาม (2560, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาภาวะผู้ทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

   4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ด้านความพึงพอใจ 

การทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน และด้าน

ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้  

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน อาจทำให้ภาระหนา้ที่  

ความรับผดิชอบและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ทั้งด้านความพร้อม 

ของจำนวนบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ และความ

พร้อมดา้นงบประมาณ ที่ส่งผลต่อประสิทธิของโรงเรียน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของเจษฎา ถังเงิน (2560, หนา้ 88) ทีศ่กึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการกับประสิทธิผลการทำงานของโรงเรียน ในอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลการทำงาน

ของโรงเรียนในอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี 

เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  

   4.3 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจำแนก 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  

ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 

การวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง
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ทางดา้นนโยบาย เช่น การปรับเปลี่ยนการขอมวีิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทำให้ต้องมี

การพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมกับการเปลี่ยนทำให้มคีวามชำนาญและเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ อกีทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์มากกว่าย่อมได้เข้ารับการ

ฝกึอบรม เพิ่มประสบการณ์ความรูอ้ยู่เสมอ ทำให้สามารถพัฒนาตนให้ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ละมัย สายแก้ว (2558, หนา้ 126) ที่ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษาพบว่า 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติ เรืองฤทธิ์ (2560, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามัธยมศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 ผลการศกึษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศกึษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17  

จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ได้แก่ นอ้ยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5-10 ปี และมากกว่า  

10 ปี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5. ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหาร

โดยรวม (Xt) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธผิลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวม (Yt) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.629 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม (X) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันมีการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการประยุกต์

กับการทำงานในทุกด้านมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยีดจิทิัล ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศกึษานำเทคโนโลยีดจิทิัล  

มาใช้ประโยชน์ อำนวยความสะดวกในการทำงาน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวสิัยทัศน์ ทำให้ครู 

และบุคลากร เกิดความอยากเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 

อยู่ตลอดเวลา จงึเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ธีรโชติ หล่ายโท้ (2560, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำ

เชงิเทคโนโลยีและทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผลการศกึษา พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชิงเทคโนโลยีและทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  

และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ .01  

  6. ภาวะผู้นำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มี 3 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 โดยรวม (Yt) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการ

สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) ด้านการสนับสนุนการเรยีน 

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (X2) และด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (X3) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล (X5) โดยมีค่า สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.790 รองลงมา คือ ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.318 และด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ -0.360 ตามลำดับ 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ร้อยละ 58.60

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.27376 

    ซึ่งผูว้ิจัยได้แบ่งประเด็นการอภปิรายออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

     1. ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล 

คือ ตัวแปรพยากรณ์ที่ดทีี่สุดที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มนีโยบายส่งเสริมให้

โรงเรียนในสังกัด นำเทคโนโลยีดจิทิัลไปใช้ในสถานศกึษา ประยุกต์ใช้ในการวัดผลและ

ประเมินผล รวมทั้งออกแบบ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา

ระบบรายงานผลการศกึษา การสอบออนไลน์ การประเมินผลผูเ้รียนแบบออนไลน์  

เพื่อนำผลไปพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด 

นอกจากนีค้วรประเมินคุณภาพเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุง

แก้ไข การทำงานให้ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการวัด
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และประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ผูบ้ริหารจงึต้องส่งเสริมสนับสนุน

การบริหารการศกึษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ทำให้มีการขับเคลื่อน โดยการดำเนินการ 

จัดอบรม พัฒนาครูและบุคลากร ในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผูบ้ริหารโรงเรียน และบุคลากร มีทักษะนำไปสู่การปฏิบัติงานจรงิ 

ซึ่งสอดคล้องกับ ชูพงศ์ อยู่ภักดี (2564, หนา้ 39) หากผูบ้ริหารสถานศกึษามีการนำ

เทคโนโลยีดิจทิัล มาประยุกต์ใช้ในการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งออกแบบ เครื่องมอื

วัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพ เทคโนโลยี 

ที่นำมาใช้ในการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไขการทำงานให้ดียิ่งขึน้  

     2. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล คือ 

ตัวแปรพยากรณ์ลำดับถัดมาที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาในปัจจุบันมีเข้ารับการอบรม และพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กับ บริบทของสถานศึกษา นำเทคโนโลยีสามารถเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการ

เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย หรอืการสร้างนวัตกรรมของโรงเรียน ซึ่งจะช่วย

พัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ 

สุภัททรา สังขวร (2560, หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอนของครู รวมทั้งส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 

ตลอดจนผลักดันให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาผูเ้รียน  

     3. ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล คือ ตัวแปรพยากรณ์ 

ทีส่่งผลทางเป็นลบต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการปฏิบัติงาน

ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

อาจจะยังไม่มีการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลด้าน

จรยิธรรมที่ชัดเจน มีเพียงการใช ้เข้าใจเบือ้งตน้ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะส่งผลใหค้วาม

ตระหนักในการด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล อย่างถูกต้องตามหลัก สอดคล้องกับ

สุภัททรา สังขวร (2560, หน้า 16) ทีเ่สนอแนะไว้ว่า ผู้บริหารสถานศกึษาควรกำหนด

นโยบายการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในสถานศกึษา มกีารใชเ้ทคโนโลยี
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สารสนเทศ ด้วยความระมัดระวังและเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยี ด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับอิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560, หน้า 14) ที่ศึกษาพบว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเป็น แบบอย่างที่ดใีนการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

และกำหนดระเบียบการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะดิจทิัลของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 1 ดา้น คอื ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ใน

ระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสนับสนุน

การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในด้าน

การบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล  

ด้านจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล ตามลำดับ จากผลการวิจัยพบว่า มภีาวะผูน้ำ

ดิจทิัล 3 ด้าน ที่ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล

ในด้านการบริหารงาน ดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล 

และด้านจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล ดังนัน้ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ควรพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล 3 ด้านดังกล่าว

ให้มคี่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
   1.2 ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความพึงพอใจการทำงาน

ของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน และด้านคุณลักษณะของผูเ้รียนตามลำดับ  

จากผลการวิจัยพบว่า มปีระสิทธิผลของโรงเรียน 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม 
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คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน และด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน ดังนัน้

ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

ควรพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรยีน 2 ด้านด้านดังกล่าวให้มคี่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
   1.3 จากผลการวิจัย พบว่า มีภาวะผูน้ำดิจทิัลที่มอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล  

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และด้านจรยิธรรมในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล ดังนัน้ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเอง ด้านการภาวะผูน้ำดิจทิัล  

ในด้านดังกล่าว ให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานโรงเรียนต่อไป 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
   2.1 ควรศกึษาภาวะผูน้ำดิจิทัลด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 เช่น ด้านความ

เป็นมอือาชีพด้านดิจทิัล ด้านการเป็นพลเมืองดิจทิัล และดา้นความเป็นมอือาชีพด้านดิจิทัล 

เป็นต้น เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัล และจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในโรงเรียนต่อไป 
   2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เช่น  

ด้านความสามารถในการพัฒนาผูเ้รียน ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน  

และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อเป็นสารสนเทศในการใช้ขอ้มูลในการ 

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน 
   2.3 ควรศึกษาภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ

ความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัย  

ให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ    อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร 

            มหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร 

            ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร 

            มหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร 

            ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม        รองผู้อำนวยการเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษานครพนม สังกัดสำนักงานเขต 

            พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

4. นายสุดใจ ยะภักดี         ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนหาดแพง(หาดแพงวิทยา)  

            อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

            สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

5. นางเสงี่ยม คำหันอรรค        โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย อำเภอศรีสงคราม  

            จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางยกระดับภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหาร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 1. ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี ้ 
  1.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก

สาขาการบริหารการศกึษา มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศกึษา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

ได้แก่ 
   1.1.1 รองศาสตราศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ บุญใบ อาจารย์ประจำ 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  1.2 ผู้บริหารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการบริหาร

การศกึษา ได้แก่  

   1.2.1 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อำนวยการเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

   1.2.2 นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม     

เขต 2 

   1.2.3 นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหาร มี

ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ 

   1.3.1 ดร.เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 
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   1.3.2 นายธีระพงษ์  วรีะชานนท์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2  

   1.3.3 นายสุดใจ ยะภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง 

(หาดแพงวิทยา) อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

   1.4 ครูผู้สอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มปีระสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่า

ครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่ 

   1.4.1 นางสาวมิ่งขวัญ จันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้าน

สามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 

   1.4.2 นางศริญญา พันธุ์เวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนอ้ยทวย 

อำเภอท่าอุเทนสงคราม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตา้ย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง ภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

คำช้ีแจง  

 1. แบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาภาวะผู้นำดิจทิัล

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 และแบบสอบถามนี้สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน

เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  

 2. แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 5 ด้าน 1) ดา้นการมีภาวะผู้นำและ

วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล 2) ดา้นการสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

3) ดา้นจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 4) ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในการบริหารงาน และ 5) ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล   

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สอบถามเกี่ยวกับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน คอื 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  

2) ดา้นความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณลักษณะ

ของผู้เรยีนและ 4) ดา้นความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

 3. แบบสอบถามชุดนีใ้ช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้น  

ไม่กระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิน้ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม

ครบทุกตอนทุกข้อจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอ้มูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวิจัย  

 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้ 

 

กันตชาติ กุดนอก 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย  

เรื่อง ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หนา้คำหรอืข้อความที่ 

เป็นจรงิเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน 

   1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

      ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     ครูผูส้อน 

   2. ขนาดของโรงเรียน 

     เล็ก 

     กลาง 

     ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

   3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     น้อยกว่า 10 ปี  

     ระหว่าง 10 – 20 ปี  

     มากกว่า 20 ปี  
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2   

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามอื 

    ตามความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับใด  ซึ่งแต่ละช่องมคีวามหมายดังนี้ 

   5  หมายถึง  ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

   4  หมายถึง  ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

   3  หมายถึง  ภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

   1  หมายถึง  ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

 

ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ด้านการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล 

00 
การส่งเสริมครูและบุคลากรในการวางแผน 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน 
  

   

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเห็นต่อภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารโรงเรียนดิจทิัลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการมีภาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ด้านการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล 

1 ผูบ้ริหารมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการวางแผนด้านการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

ในโรงเรยีน 

     

2 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมครูและบุคลากรในการวางแผน

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน 

     

3 ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัล กับแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

     

4 ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

ในการพัฒนาโรงเรียน 

     

5 ผูบ้ริหารมีการสังเคราะห์วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล  

ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน 

     

6 ผูบ้ริหารมีการแสดงวสิัยทัศน์เทคโนโลยีดจิทิัล 

เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ 

     

ด้านที่ 2 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 

7 ผูบ้ริหารมีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลอืครู 

และบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

     

8 ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

เพื่อจัดการเรยีนการสอน 

     

9 ผูบ้ริหารมีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลอืครูและ

บุคลากร ในการวัดผลนักเรียนในการปรับปรุง 

การเรียนการสอน 

     

10 ผูบ้ริหารมีการเผยแพร่หรอืจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล 

     

11 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลใหก้ับครูและบุคลากร 
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ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

12 ผูบ้ริหารมีนโยบายใหค้รูใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัล

ในการจัดการเรียนการสอน 

     

ด้านที่ 3 ด้านจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 

13 ผูบ้ริหารมีการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาค 

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิทิัลในโรงเรียน 

     

14 ผูบ้ริหารกำหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนักกับ

กฎหมาย และจรรยาบรรณ ให้ครู บุคลากรและนักเรียน 

     

15 ผูบ้ริหารมีการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

ส่วนตัว 

     

16 ผูบ้ริหารมีการกำหนดนโยบายการรูด้ิจทิัลและการใชง้าน

อินเทอร์เน็ต 

     

17 ผูบ้ริหารมีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับที่ชัดเจน 

ในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ  

     

18 ผูบ้ริหารมีการสร้างความเท่าเทียมและเปิดโอกาสใหค้รู

และนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดจิทิัล 

     

19 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

อย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

     

ด้านที่ 4 ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลในการบรหิารงาน 

20 ผูบ้ริหารสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ในการจัดเก็บ

ข้อมูลเพื่อใชใ้นการบริหารโรงเรยีน 

     

21 ผูบ้ริหารมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน 

ด้านเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

     

22 ผูบ้ริหารมีการจัดหาทุนเพิ่มเติมในการสนับสนุน 

ความตอ้งการด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 

     

23 ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์      

24 ผูบ้ริหารตรวจสอบความพึงพอใจของครูและบุคลากร 

ต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัลของโรงเรียน 
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ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

25 ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     

26 ผูบ้ริหารส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

และระบบสารสนเทศ 

     

ด้านที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล 

27 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิทิัล 

ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลนักเรียน 

     

28 ผูบ้ริหารมีการประเมินการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี

ดิจทิัลของครู 

     

29 ผูบ้ริหารมกีารวัดและประเมินผลระบบธุรการ 

และการปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 

     

30 ผูบ้ริหารมีการประเมินสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล 

     

31 ผูบ้ริหารมีการประเมินคุณภาพของระบบเทคโนโลยี

ดิจทิัลที่ใชง้านในโรงเรียน 

     

32 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการ

วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเพื่อพัฒนาการ 

จัดการเรยีนรู้ 

     

33 ผูบ้ริหารมีการกำหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

เพื่อการวัดผลและประเมินผล 

     

34 ผูบ้ริหารส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดผล

ประเมินผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2    

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามอื 

  ตามความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับใด  ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

   5  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

   4  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

   3  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

   1  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

 

ข้อที ่
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 

00 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล และการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
 

    

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

ข้อที ่
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 

1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้  

เหมาะสมตามระดับช้ัน 

     

2 ผูเ้รียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เหมาะสมตามระดับช้ัน 

     

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลและ 

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

     

4 ผูเ้รียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสม 

ตามระดับช้ัน 

     

5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีนมีพัฒนาการสูงขึน้      

6 ผูเ้รียนมีความรู ้ทักษะ และเจตคตทิี่ด ีพรอ้มที่จะศกึษา 

ต่อในระดับชั้นที่สูงขึน้หรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม 

กับช่วงวัย 

     

7 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม 

     

8 ผูเ้รียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดิมในแต่ละปี 

ด้านความรูค้วามเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร  

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

     

ด้านที่ 2. ด้านความพึงพอใจการทำงานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

9 ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการยกย่องในระดับ 

โรงเรียน กลุ่มโรงเรยีน และเขตพื้นที่การศกึษา 

     

10 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่อย่างเป็นระบบ

และมีขั้นตอน 

     

11 การสนับสนุนใหศ้กึษาต่อ หรอืเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ จัดการเรียนรู้ 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

12 ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  

ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม 

     

13 ครูมีความสุขในการทำงานและการทำหน้าที่ครู 

ในโรงเรยีน 

     

14 ครูมีความกระตอืรือร้นและตั้งใจทำงาน 

ด้วยความเอาใจใส่ 

     

15 ผลตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงาน เช่น การเลื่อน 

เงินเดอืน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศกึษา 

บุตร และค่าเช่าบ้าน 

     

ด้านที่ 3. ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 

16 นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถที่จำเป็นตามหลักสูตร 

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

     

17 นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 

มีแบบแผน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

     

18 นักเรียนแสดงพฤติกรรมในการแก้ปัญหา อุปสรรค  

ต่าง ๆ ที่เผชิญชีวติได้อย่างเหมาะสม 

     

19 ผูเ้รียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม 

จติสังคม และจติสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏ 

ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 

ของสังคม 

     

20 ผูเ้รียนมีความสามารถในการรูข้้อปฏิบัติในการใช้งาน

ดิจทิัล 

     

21 ผูเ้รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ื่น  

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรยีน 

22 ผูบ้ริหารสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน ที่นำไปสู่

การพัฒนา 

     

23 ผูบ้ริหารแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน      

24 ผูบ้ริหารแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน      

25 ผูบ้ริหารวางแผนแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

26 ผูบ้ริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืปัญหา

เฉพาะหน้าได้ดี 

     

27 ผูบ้ริหารสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

ในโรงเรยีน 

     

28 ผูบ้ริหารมกีารแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมอื

จากทุกฝ่ายในโรงเรียน 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

ขอขอบคุณที่ท่านใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนษุย์ 
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ภาคผนวก จ   

ผลการวิเคราะหค์ุณภาพของเครื่องมือ  
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ตาราง 49 แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 

              ดิจทิัล ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

2 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 15 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

2 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

2 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 
 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

3 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของภาวะผูน้ำดิจทิัล 

              ของผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้นำดิจทิัล ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 1 การมภีาวะผูน้ำและวิสัยทัศน์    

           เทคโนโลยีดจิทิัล 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .587 - .843  

 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .903   

 

 

1 .843 

2 .791 

3 .646 

4 .587 

5 .760 

6 .794 

ด้านที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ 

           เทคโนโลยีดจิทิัล 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .564 - .793 

 ค่าความเชื่อมั่น .883  

   

 

7 .793 

8 .744 

9 .564 

10 .715 

11 .680 

12 .673 

ด้านที่ 3 จรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .680 - .770  

 ค่าความเชื่อมั่น .914 

   

 

 

13 .770 

14 .736 

15 .758 

16 .680 

17 .755 

18 .752 

19 .726 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้นำดิจทิัล ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 4 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ในการบริหารงาน 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .492 - .762 

 ค่าความเชื่อมั่น .878  

   

 

20 .492 

21 .660 

22 .741 

23 .762 

24 .709 

25 .663 

26 .621 

ด้านที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ในการบริหารงาน 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .537 - .758 

 ค่าความเชื่อมั่น .904 

 

27 .537 

28 .694 

29 .721 

30 .695 

31 .712 

32 .691 

33 .758 

34 .741 
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ตาราง 51 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิผลการบริหารงาน 

              วิชาการของโรงเรียน 
 

 

 

 
 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

           ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .587 - .773 

           ค่าความเชื่อมั่น .901 

   

 

1 .773 

2 .723 

3 .630 

4 .739 

5 .714 

6 .661 

7 .688 

8 .587 

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจการทำงานของครูและ 

           บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

            ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .516 - .754 

            ค่าความเชื่อม่ัน .867 

 

 

9 .719 

10 .516 

11 .542 

12 .543 

13 .754 

14 .751 

15 .663 

ด้านที่ 3 คุณลักษณะของผูเ้รียน 

            ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .559 - .705 

            ค่าความเชื่อม่ัน .847 

   

 

 

16 .623 

17 .705 

18 .559 

19 .597 

20 .653 

21 .652 
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ตาราง 51 (ต่อ) 
 

 แบบสอบถามเพื่อการวจิัยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .985 และค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง .492 - .843 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านรายละเอียด ดังนี้ 

  ภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหาร 

   ด้านที่ 1 การมภีาวะผูน้ำ และวสิัยทัศน์เทคโนโลยีดิจทิัล ค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง .587 - .843 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .903   

   ด้านที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .564 - .793 ค่าความเชื่อมั่น .883  

   ด้านที่ 3 จรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 

.680 - .770 ค่าความเชื่อม่ัน .914 

   ด้านที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน  

ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .537 - .758 ค่าความเชื่อม่ัน .904 

  ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

   ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 

.587 - .773 ค่าความเชื่อมั่น .901 

   ด้านที่ 2 ความพึงพอใจการทำงานของครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .516 - .754 ค่าความเชื่อมั่น .867 

   ด้านที่ 3 คุณลักษณะของผูเ้รียน ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .559 - .705           

ค่าความเชื่อม่ัน .847 

 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาใน 

           โรงเรียน            

           ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .683 - .765 

           ค่าความเชื่อมั่น .911 

    

 

22 .747 

23 .747 

24 .683 

25 .728 

26 .713 

27 .765 

28 .736 
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   ด้านที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน ค่าอำนาจจำแนก

ระหว่าง .683 - .765 ค่าความเชื่อมั่น .911 
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ภาคผนวก ฉ  

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

มาลงในตาราง 
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271 

Frequencies 
 

Statistics 

 status size experience 

N Valid 342 342 342 

Missing 0 0 0 

Mean 1.73 1.91 1.46 

Std. Deviation .443 .780 .605 

 

 

Frequency Table 
 

status 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผู้บริหารโรงเรียน 91 26.6 26.6 26.6 

ครูผู้สอน 251 73.4 73.4 100.0 

Total 342 100.0 100.0  

 

 

size 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เล็ก 120 35.1 35.1 35.1 

กลาง 132 38.6 38.6 73.7 

ใหญ่/ใหญ่พเิศษ 90 26.3 26.3 100.0 

Total 342 100.0 100.0  

 

 

experience 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยกว่า 10 ป ี 205 59.9 59.9 59.9 

ระหว่าง 10 – 20 ป ี 117 34.2 34.2 94.2 

มากกว่า 20 ป ี 20 5.8 5.8 100.0 

Total 342 100.0 100.0  
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Regression 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SE_SUM 4.2619 .42536 342 

DL1 4.5497 .45178 342 

DL2 4.4396 .46119 342 

DL3 3.7803 .53782 342 

DL4 4.0355 .63568 342 

DL5 3.8110 .78782 342 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.869 .084  34.211 .000 

DL5 .366 .022 .677 16.963 .000 

2 (Constant) 2.033 .159  12.801 .000 

DL5 .322 .022 .596 14.840 .000 

DL2 .226 .037 .245 6.086 .000 

3 (Constant) 2.413 .153  15.731 .000 

DL5 .427 .024 .790 17.900 .000 

DL2 .293 .035 .318 8.354 .000 

DL3 -.285 .036 -.360 -7.998 .000 

a. Dependent Variable: SE_SUM 
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ภาคผนวก ช  

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

งานวจิัย เรื่อง ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ชื่อผู้วิจัย นายกันตชาติ กุดนอก  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ     

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์    รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... 

สถานที่ทำงาน.................................................................................................................. 

วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์................................................................................................ 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา.......................................จบการสัมภาษณ์เวลา............................. 

คำชี้แจง 

 1. แบบสัมภาษณ์ สำหรับผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

ดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2  

 2. ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหาร ที่ส่งผลทางบวก 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี 

ในการวัดและประเมินผล 2) ดา้นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

ปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 1 ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านจริยธรรม 

ในการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

   ผูว้ิจัยจงึนำภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหาร ทั้ง 3 ด้าน จัดทำแบบสัมภาษณ์ 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  

 3. การสัมภาษณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง จงึใคร่ขอความร่วมมอืจาก 

ท่านผู้เช่ียวชาญในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้  
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ประเด็นคำถาม  

ปัจจัยที่ส่งผลทางบวก  ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางการบริหารการศกึษา 

 1. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการ

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการวัดและประเมินผล อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 2. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรยีน ด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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ประเด็นคำถาม  

ปัจจัยที่ส่งผลทางลบ ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางการบริหารการศกึษา 

 3. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำดิจทิัลของผู้บริหารโรงเรยีน ด้านจริยธรรม 

ในการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล อย่างไร ที่อาจจะส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         ลงชื่อ………………..…………………………………..            

(………………………………..…………………………...) 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

 

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมอืของท่าน 

                                 นายกันตชาติ กุดนอก     

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ซ 

ภาพประกอบการวิจัย  
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ภาพประกอบ 2 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                     ครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา 

                     การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

ภาพประกอบ 3 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                     ครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา 

                      การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 4 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รองผูอ้ำนวยการ 

                     สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

 
ภาพประกอบ 5 การสัมภาษณ์ ดร.วัชราภรณ์ ทีสุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษา 

                     ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่ 

                     การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ภาพประกอบ 6 การสัมภาษณ์ นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

 

ภาพประกอบ 7 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.เนาวรัตน์ ศิรเิมธางกูร ผูอ้ำนวยการ 

                     โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

                     สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 8 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ผูอ้ำนวยการ 

                     โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สำนักงาน 

                     เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  (ออนไลน์) 
 

 
ภาพประกอบ 9 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายสุดใจ ยะภักดี ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

                     บ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

                     สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 10 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางสาวมิ่งขวัญ จันทรา ครูชำนาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนมเขต2 

 

 

ภาพประกอบ 11 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางศรญิญา พันธุ์เวียง ครูชำนาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนน้อยทวย อำเภอท่าอุเทนสงคราม จังหวัดนครพนม  

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ออนไลน์) 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ       กันตชาติ กุดนอก 

วัน เดือน ปี เกิด    วันที่ 14 กันยายน 2539 

ภูมลิำเนา      จังหวัดนครพนม 

ที่อยู่ปัจจุบัน     228 หมู่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม   

ตำแหน่ง      ครู คศ.1 

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรสีงคราม  

        จังหวัดนครพนม 

ประวัติการศกึษา 

     พ.ศ. 2550    ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม  

       อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

     พ.ศ. 2553    ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสกลราชวิทยานุกูล 

       ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

     พ.ศ. 2556    ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

       ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

     พ.ศ. 2562    ระดับปริญญาศกึษาศาสตรบัณฑติ(ศษ.บ. เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

       สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       จังหวัดขอนแก่น 

     พ.ศ. 2565     ระดับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชา 

       การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

       จังหวัดสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

     พ.ศ. 2562    ครูผูช่้วย โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย ตำบลสามผง 

       อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   

     พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย ตำบลสามผง 

       อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   
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