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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับ 1) ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  2) ประสิทธิผลโรงเรียน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียนเหล่านี้  ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนเป็นหัวหน้า

กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ จากโรงเรียนจำนวน 31 โรง รวม 248 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการเรียนรู้ รองลงมา 

คือ ด้านการปรับวิสัยทัศน์เก่ียวกับพ้ืนท่ีการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ด้านการสร้างโอกาส ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ด้านการสร้างภาพลักษณ์ ด้านการสื่อสาร และด้านการสร้างภาพลักษณ์ 2) ประสิทธิผลโรงเรียน องค์ประกอบ 

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  คือด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ ด้าน

การแข่งขัน รองลงมา คือ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการร่วมมือ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ด้าน

การควบคุม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่ยั ่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน มี

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 

คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ประสิทธิผลโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 



 

Abstract  

The purposes of this research were to study The level: 1) digital leadership of school 

administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1; 2) Level of school 

effectiveness ; and 3) relationship between digital leadership of school administrators and 

effectiveness of these schools.  Using a questionnaire, the data were collected from subject 

area leaders of 31 schools, eight from each school, for a total of 248.  The data were then 

analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and Pearson Product Moment 

relationship coefficient. 

 

The results of this research were as follows.  1) The overall digital leadership of these school 

administrators was at the high level.  Its seven factors were ranked from the top as: student 

participation, learning, adjustment of learning area and environment, opportunity provision, 

public relations, communication and branding, in that order.  2) The overall effectiveness of 

these schools was also at the high level.  Aspects of the effectiveness were ranked from the 

top as: competitiveness, creativity, cooperation, and control.  3) Digital leadership of school 

administrators and effectiveness of these schools were highly related at the statistical 

significance of 0.01 

 

 

Keywords:  Digital leadership Effectiveness of School  

 

บทนำ  

 สถานการณ์การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้

กลายเป็นมนุษย์ดิจิทัล (digital humanities) เน้นการทำกิจกรรมหลักสำคัญ 4 ประการ คือ การสืบค้นด้วย

ดิจิทัล (digital inquiry) การเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (digital learning) การเรียนรู้สื่อใหม่ (New media study) 

และการใช้สื ่อใหม่ (new media practice) โดยได้มีการรวมตัวกันทำให้เกิดเป็นสังคมดิจิทัลอันเป็นยุคท่ี

อินเทอร์เน็ตอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง (internet of thing) เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมและ

การใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนได้ตลอดเวลาและสามารถประมวลข้อมูล

และแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้คนสามารถอย่าง (internet of things) เนื ่องจากการพัฒนา

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมและการใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนได้

ตลอดเวลาและสามารถประมวลข้อมูลและเเสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ



องค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยในปัจจุบันร้อยละ 50 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศแถบเอเชีย 

นอกจากนี้ในมิติทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลยังทำให้สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว โลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยได้มี

การผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่เน้นขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกภาคภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ แต่

อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าใช้ค้นคว้าหาองค์ความรู้และ

ใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ), 2558; 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,2559;กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

 จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นที่กล่าวมา การพัฒนาประชากรให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวเป็นที่มีความจำเป็นอย่างยิ ่ง สิ่งที ่จะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพสูงสุด คือ การศึกษาที่มี

คุณภาพสูง แต่ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยนั้นมีปัญหาอย่างมากคือมีระดับการเรียนรู้ที่ต่ำลงกว่ามาตรฐาน

ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 2558) การจัดลำดับ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของไทยอยู่ในลำดับที่ 8 ของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งแสดงผล

ต่อภาพลักษณ์ของการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก วงการการศึกษาไทยควรปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีการ

ทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในด้านการศึกษาเป็นมูลค่าสูง จากงบประมาณ

ด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับ 2 รองจากงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ แต่ระดับคุณภาพการศึกษาไทยท่ี

เทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ในเวทีโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ เด็กวัยเรียนจำนวนมากไม่อยู่ในระบบการศึกษา

ภาคบังคับ เด็กวัยเรียนท่ีอยู่ในระบบโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ มีปัญหาความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ต่างกันมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกันเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่พิเศษเกิดปัญหาเชิงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมส่งผลถึงปัญหาสังคมมี

เด็กออกนอกระบบโรงเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ส่งผลกระทบ

ต่อการสร้างคนท่ีมีคุณภาพ  

 การศึกษาที่ยุคดิจิทัลจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้

จากระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่านมี

ความเห็นตรงกันว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น ขั้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่ง(สุกัญญา แช่ม

ช้อย, 2560) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร



สถานศึกษาในยุคดิจิทัลจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ ประสบการณ์

ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ทัน เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล ท้ังน้ีผู้บริหาร

จำเป็นต้องพัฒนาตนให้มีทักษะจำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล เช่น ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม มีภาวะ

ผู้นำเชิงเทคโนโลยี (technology leadership) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม (innovative leadership) และพัฒนา

ความรู้ ประสบการณ์เหล่าน้ีเป็นสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                                                  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          1.1.1 ประชากรในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน 

  1.1.2 กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน โดยวิธีการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างเครจซี่และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan) ได้ตัวอย่าง 31 โรงเรียน นำมาสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายคำนวณตามสัดส่วนกระจาย

ตามขนาดของโรงเรียน กำหนดผู้ให้ข้อมูล ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5)หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพ  6)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 7)หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รวมผู้ให้ข้อมูล 248 คน 

2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหาร

สถานศึกษาและประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 3 

ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา และตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู ้นำยุคดิจิทัลของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงข้อคำถามภาวะผู้นำ

ยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ การมีส่วน

ร่วมของนักเรียน การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

และการให้โอกาส  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ที ่สุด เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ ่งข้อคำถามประสิทธิผลโรงเรียน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการแข่งขัน ด้านการร่วมมือ ด้านการควบคุม และด้านการสร้างสรรค์  



1.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

นำแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้ศึกษาปรับปรุงข้อ

คำถามในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจึงได้เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามทั้งสิ้น 80 ข้อ ที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและพร้อมท่ีจะนำแบบสอบถามไปสู่ข้ันตอนการทดลองใช้

กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความของแบบสอบถาม โดย

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามภาวะผู้นำท่ี

ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคแต่

ละแบบวัด เท่ากับ 0.951 , 0.976 ตามลำดับ 

1.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งไปรษณีย์ไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ 1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        

5) หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ  6) หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา และพลศึกษา           

7) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 248 

คน จากทั้ง 31 โรงเรียน ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 7 มกราคม 

2563 ถึง 24 มกราคม 2563และได้ร ับแบบสอบถามคืน จำนวน 248 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จาก

แบบสอบถามท้ังหมด 

1.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิเการตอบแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

เกี่ยวกับเพศ  วุฒิการศึกษา อายุ และตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาสระการเรียนรู้ในปัจจุบัน โดยใช้สถิติแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลภาวะผู้นำยุคดิจิทัลและประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษเขต 1 ใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แล้วนำไปเทียบเกณฑ์ของพวงรัตน์  ทวีรัตน์ 

(2540) ดังนี้  ต่ำกว่า 0.20 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ, 0.21- 0.40 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับ



ค่อนข้างต่ำ, 0.41- 0.60 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง, 0.61- 0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันใน

ระดับมาก และ0.81- 1.00 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับมากท่ีสุด 

ผลการวิจัย  

 จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

 1. ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา อายุ และตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1) หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  3) หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  5) หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ  6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  7) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน 248 คน สถานภาพด้านเพศของ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน  127 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 51.2 สถานภาพด้านวุฒิการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.9 ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุ 30-40 ปี ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 32.70 สถานภาพด้านตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระ ละ 31 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.5  

 2. ผลการศึกษาภาวะภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  ผลการศึกษาพบว่าพบว่าโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x"=4.35)  (S.D. =0.221) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับสูงสุดคือด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการเรียนรู้ (x"=4.41)  (S.D. 

=0.285) รองลงมาคือ ด้านการปรับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม (x"=4.35)  (S.D. 

=0.340) และด้านการสร้าง โอกาส (x"=4.35)  (S.D. =0.297)  ส่วนด้านการสื่อสารและด้านการพัฒนาสู่ความ

เป็นมืออาชีพมีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x"=4.33)  (S.D. =0.290) และ (x"=4.33)  (S.D. =0.413)  ตามลำดับ 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า

โดยรวมค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก พบว่าโดยรวมค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก (x"=4.01)  (S.D. =0.235) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับสูงสุดคือด้านการแข่งขัน  (x"=4.45)  (S.D. =0.461) รองลงมาคือด้านการ

สร้างสรรค์ (x"=4.43)  (S.D. =0.395) ส่วนด้านด้านการควบคุมมีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x"=4.33)  (S.D. =0.247) 

4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)ผลการศึกษาได้เสนอไว้ดังตารางท่ี1 

 



ตารางท่ี 1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

(n = 248) 

ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ประสิทธิผลโรงเรียน 

ด้านการ

แข่งขัน 

ด้านการ

ร่วมมือ 

ด้านการ

ควบคุม 

ด้านการ

สร้างสรรค์ 

(Ytot) 

ด้านการส่ือสาร 0.201** 0.310** 0.389** 0.433** 0.483** 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 0.210** 0.413** 0.373** 0.393** 0.503** 

ด้านการสร้างภาพลักษณ์ 0.253** 0.284** 0.319** 0.340** 0.445** 

ด้านการมีส่วนร่วม 0.292** 0.297** 0.320** 0.426** 0.491** 

ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 0.180** 0.200** 0.183** 0.272** 0.304** 

ด้านการปรับวิสัยทัศน์เก่ียวกับพ้ืนท่ีการ

เรียนรู้และสภาพแวดล้อม 

0.138* 0.279** 0.257** 0.362** 0.366** 

ด้านการสร้างโอกาส 0.133* 0.371** 0.444** 0.403** 0.486** 

(Xtot) 0.280** 0.428** 0.450** 0.525** 0.611** 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (r = 0.611**) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านและภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ด้านการประชาสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง(r = 0.503**) โดยที่ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำยุค

ดิจิทัลในด้านการประชาสัมพันธ์สัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนด้านการร่วมมือในระดับปานกลาง (r = 

0.413**)ด้านการมีความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนอยู่ในระดับปาน

กลาง (r = 0.509**) 

 

อภิปรายผล  

1. ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

จากการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียน และการเรียนรู้ น้ันมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ตามความถนัด และความสนใจ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน

ด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเกิดการเรียนรู้ จากการ



ปฏิบัติจริงของผู้เรียน เช่ือมโยงกับการนำเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ ต้องลักษณ์  บุญธรรม (2559) ท่ีกล่าวว่า

การเป็นผู้นำยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนสู่องค์กรทางการศึกษาน้ัน มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์

กัน และจะเกิดข้ึนได้น้ัน อยู่ท่ีผู้นำองค์กรผู้นำจำเป็นท่ีจะต้องส่ังสมพัฒนา และแสวงหาให้ได้มาซ่ึงคุณลักษณะ 

ทักษะ และสมรรถนะทางการบริหารศึกษาท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ผู้นำทางการศึกษาจะต้องกระตือรือร้น ท่ี

จะทำความเข้าใจผู้เรียนในยุคน้ี และหาแนวทางใหม่ท่ีจะเช่ือมโยงความคิด ความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยี

หรือนวัตกรรม เป็นตัวส่งผ่านไปยังผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

2. ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                 

 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ

กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการเพื่อให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน ซึ่งในด้านการ

แข่งขันอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดอันเนื่องมาจากปัจจุบันนี้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการ ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา และสร้างความ

เช่ือม่ันให้แก่สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับ สุภาพ  ไทยแท้ (2559) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารต้องปรับตัว และพัฒนากลยุทธ์

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเห็นความจำเป็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

พร้อมที่จะเรียนรู้ เพิ่มทักษะและการปรับตัว เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่มีองค์กรใดในปัจจุบันที่จะ

รักษาสภาพการทำงาน วิธีการทำงาน รูปแบบเดิม ๆ ไว้ได้ เนื่องจากจำนวนคู่แข่งที่มีมากขึ้น กระแสการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีรุนแรงข้ึน ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัว เพ่ือรองรับการแข่งขัน  

 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 จากการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีภาวะผู้นำยุค

ดิจิทัลในการกระตุ้นการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิผลโรงเรียนดีข้ึน ซ่ึง

สอดคล้องกับ ต้องลักษณ์  บุญธรรม (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองการเป็นผู้นำยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีกล่าวว่า การ

จัดการเรียนรู้ท่ีจะทำให้ผู้เรียนกลายเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีมีคุณภาพน้ัน ผู้นำทางการศึกษามีความจำเป็นท่ี

จะต้องรู้ และเข้าใจบริบทของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เป็นอย่างดี รวมถึงวิธีการใช้นวัตกรรมของ

เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษานำไปสู่ผลอย่างมีนัยสำคัญท่ีดีข้ึนอันเกิดมาจากการยอมรับเทคโนโลยี สู่การจัดการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้นำทางการศึกษา 

 



 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

              1.1 ผลการศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่าในด้านการส่ือสารและด้านการพัฒนา

สู่ความเป็นมืออาชีพมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการส่ือสาร และแจ้ง

ข่าวสารระหว่างครู บุคลากร ผู้เรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเน่ืองในทุกช่องทาง ผ่านเทคโนโลยี หรือ

ส่ือสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีผู้บริหารควรใช้ช่องทางออนไลน์ ในการติดต่อ เช่ือมโยง แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับ

เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือนำความรู้มาพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและก้าวเข้าสู่ 

สถานศึกษายุคดิจิทัล   

        1.2  ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในด้านการ

ควบคุมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา อย่างเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างต่อเน่ือง และจัดทำรายงานประจำปี 

เสนอต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือสร้างความม่ันใจในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

   1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลโรงเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลโรงเรียนพบว่าภาวะผู้นำยุค

ดิจิทัลด้านการประชาสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้เครื่องมือส่ือ

สังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป เว็บเพจ เพ่ือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครอง 

ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบถึง การดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหาร

ควรสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ 

แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยน แนวทาง และความต้องการของผู้รับบริการ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน 

อย่างต่อเน่ือง 

 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

        2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีมีสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน เช่น บรรยากาศองค์กร วัฒนธรรม

องค์กร บทบาทผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการขับเคล่ือนสถานศึกษาต่อไป 

        2.2 จากผลการศึกษา พบว่า ด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านการควบคุมเพื่อเป็นข้อค้นพบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  



        2.3 จากผลการศึกษา พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนมาก

ท่ีสุด ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นข้อค้นพบเพ่ิมเติมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

 

รายการอ้างอิง  
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