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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศึกษาระดับภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ์ยุคดิจิทัล 2) ศึกษาระดบั
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผู้นำาเชงิกลยุทธย์คุดจิทิลั ของผู้บรหิารสถาน
ศึกษากับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และ4) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ครูผู้สอน จำานวน 363 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล เท่ากับ 0.98 
และประสิทธิผลของโรงเรียน เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการ
วิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
2) ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล ได้แก่ ด้านการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ด้าน
การบริหารทรัพยากรในองค์การ และด้านการเป็นผู้นำาทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นตัวพยากรณ์
ประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานทีีด่ทีีส่ดุ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถพยากรณ์ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีได้ร้อยละ 37.90 
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Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the strategic leadership of the  
Digital Era 2) to study the level of effectiveness of Primary School under Udon Thani Primary 
Education Service Area Office 3) to study the relation between to creat prodictive equation 
of the strategic leadership of the Digital Era and effectiveness schools under Udon Thani 
Primary Education Service Area Office 4) to analyze multiple regression of the use of affecting 
primary school under Udon Thani Primary Education Service Area Office. The sample group 
consisted of 363 teachers selected by multi-stage random sampling method. The research 
instrument was a rating-scale questionnaire with the reliabilities for the administrative factors at 
0.98 and the effectiveness of Primary School at 0.94. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient,  
and stepwise multiple regression analysis. The results were as follows: 1) Strategic  
leadership of the Digital Era of school administrators overall, it was at the high level in all 
aspects. 2)The effectiveness of Primary School under Udon Thani Primary Education Service 
Area Office was at a high level. 3)The relation between the strategic leadership of the digital 
Era and effectiveness of schools under Udon Thani Primary Education Service Area Office 
was at the high level at .01 significance. 4) Analyse multiple regression and create predictive 
equation of the effectiveness schools under Udon Thani Primary Education Service Area  
Office using the strategic leadership of the digital Era found that the strategic implementation.
The means organization resource management and the means of the leadership creative 
skill and innovation.The predictive equation that affected the effectiveness of school under 
Udon Thani Primary Education Service Area Office the best statiscally significant at the .01 
level with a multiple correlation coefficient at .616 and the correlation coefficient at 37.90 
percent of the coefficient.
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บทนำา

การเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานศึกษา
ในยุคดิจิทัล ทำาให้ครูยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และการเปลีย่นแปลงตา่งๆ จงึเปน็ภารกจิทีส่ำาคญั
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ไมใ่ช่
เรือ่งงา่ย โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของ
สถานศึกษาท่ีมีความซับซ้อน และมีความท้าทาย
หลากหลาย ดงัเชน่สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึง่

เปน็สถานศึกษาในยคุดจิทิลั ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความจำาเปน็ตอ้งเขา้ใจบรบิทของสถานศกึษาในยคุนี ้
ทีส่ภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ได้เข้ามามีผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษา
อยา่งมากโดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี
ที่เป็นทั้งปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของไทย
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นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศด้วยนวัตกรรม 
ซึง่มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใชก้ารศึกษา 4.0 ในการ
พัฒนาทรพัยากรมนษุยข์องประเทศดว้ยสิง่เหลา่นี ้
ส่งผลกระทบทำาให้สภาพแวดล้อมภายในinternal 
environment) ไมว่า่จะเปน็ผูเ้รยีนในยคุดจิทิลัการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล ครูในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยี
และนวตักรรมการเรียนรู้ในยุคดจิทิลั เปลีย่นแปลง
ตามไป (สุกัญญา แช่มช้อย, 2562: 1)

การปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบเพือ่ส่งเสรมิ
ให้โรงเรียนมีประสิทธิผลครบทุกด้าน บุคคลที่เป็น
กำาลงัขบัเคลือ่นให้ไปสู่เปา้หมายคอื ผู้บรหิารสถาน
ศกึษาซึง่จำาเปน็ตอ้งมีภาวะผูน้ำาใหม้กีารเปล่ียนแปลง
หรือพัฒนาโรงเรียนให้ถึงเป้าหมาย มีการปรับ
เปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและการบริหารแบบใหม่
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีความพยายาม
ในการวางแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ที่ครอบคลุม
กจิกรรมทัง้หมดขององคก์าร มีการนำากระบวนการ
บริหารจัดการสู่แนวทางปฏิบัติและมีทิศทางที่
ตอ้งการเพือ่บรรลเุป้าหมาย เชน่ การจดัโครงสรา้ง
องค์การวัฒนธรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรพัยากรบคุคล ตลอดจนการควบคมุและประเมนิ
ผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็นรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategy management)  
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การใน
ทุกขั้นตอน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550: 36)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุปจัจบุนัจงึควรมรีปูแบบ
ของความเป็นผูน้ำาท่ีเปลีย่นแปลงไปผูน้ำาเชงิกลยทุธ ์
(strategy leadership) เป็นรูปแบบของผู้นำาชนิด
หนึ่งที่นำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้นำา
ขององคก์ารหลายแหง่ประสบความสำาเรจ็ลว้น แต่
มีความเป็นผู้นำาเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น

ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ ์เปน็ผูน้ำาทีม่กีระบวนการ
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบยังเป็นแบบแผน

เพื่อพัฒนาองค์การให้ไปสู่ความสำาเร็จ ภายใต้เป้า
หมายวิสัยทัศน์เดียวกันซึ่งภาวะผู้นำา เชิงกลยุทธ์
เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญยิ่งต่อองค์การ เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาในการบริหารงานและมีการดำาเนินงาน
ทีม่กีารวางแผนกอ่นลงมอืปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเปน็
ผูน้ำาเชงิกลยุทธเ์ปดิกวา้งทางความคดิและการแสดง
ความคดิเหน็ เพ่ือนำาไปพัฒนาต่อใหด้ย่ิีงข้ึน กระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้เกิด ความกระตือรือร้นในการทำางาน
อยู่ตลอดเวลา โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่
เนน้ความยดืหยุน่ของระบบการทำางานสถานศกึษา
ทีเ่หน็ผลทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวจากการดำาเนนิ
งาน (เกศรา สิทธิแก้ว, 2558: 49) สอดคล้องกับ
แนวคดิของปนัดดา วรกานตท์วัิตถ ์(2555: 28-29) 
ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวน
การใช้อิทธิพลของผู้นำาทีมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน โดยยึดเป้าหมายและภารกิจ
ขององคก์ารเปน็หลัก และจะสรรหาวธีิการบรหิาร
งาน ด้วยการกำาหนดทิศทางที่ชัดเจน การกระตุ้น
และสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จงูใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุ
ผลสำาเรจ็ในงาน การรเิริม่สรา้งสรรคสิ์ง่ใหม่ๆ  โดย
ให้อำานาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์
ในการทำางานด้วย เพื่อให้องค์กรสามารถดำาเนิน
งานไดต้ามเปา้หมายโดยจดัใหม้สีภาพแวดล้อมใน
การทำางานทีด่ ีและยงัคงไวซ้ึง่สมัพนัธภาพระหวา่ง
พนักงานด้วยกัน 

โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธิผล (Effective School) 
หรือประสิทธิผลและคุณภาพขององค์กรนั้น ได้
ถูกกำาหนดเป็นแนวความคิดหลักในทฤษฎีระบบ
แบบเปิด (Open–Systems Theory) ที่ประกอบ
ดว้ยปจัจยันำาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลผลิต (Output) ในกรอบความคิดของ
องคก์รทางการศกึษาทีเ่ปน็ระบบสงัคมแบบเปดินัน้  
มีองค์ประกอบภายในกระบวนการ 5 ประการ ไดแ้ก ่
1) การเรียนการสอน 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร 
4) วัฒนธรรมและการปกครอง และ 5) สภาพ
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แวดลอ้มภายนอกของสถานศกึษา ยิง่ไปกวา่นัน้ได้
กล่าวถึงทฤษฎีระบบเปิดทั่วๆ ไปโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ผลผลติของสถานศึกษาทีเ่ปน็บทบาทหนา้ทีท่ี่มี
ปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างบุคลากร วัฒนธรรม และ
การปกครอง ที่เปรียบเสมือนเป็นโครงร่างที่เข้ามา
ควบคุมโดยพลงัอำานาจของสภาพแวดลอ้ม นอกจาก
นีผ้ลผลติของสถานศกึษายงับง่บอกผลทีจ่ะเกดิข้ึน
กบันกัเรยีน คร ูและผูบ้ริหารท่ีจะใชเ้ปน็ตัวบง่ชีค้วาม
สำาเร็จและความมีคุณภาพในทรัพย์สินขององค์กร 
ถึงแม้ว่าความมี “ประสิทธิผล” และ“คุณภาพ” จะ
มีความหมายแตกต่างกัน แต่คำาทั้งสองที่ถูกนำา
มาใช้ในการอธิบายการปฏิบัติงานขององค์กรได้  
แตถ่งึอยา่งไรกต็ามแนวความคิดท่ีเป็นท่ียอมรบันัน้ 
มคีวามสมบรูณ ์เมือ่มกีารปฏบิตักิารในสถานศกึษา
อยา่งแทจ้รงิ นัน่คอื จะตอ้งมกีารใชก้รอบความคดิ 
ระบบสังคมแบบเปิด มาเป็นทฤษฎีหลักสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ 
ทั้งที่เป็นประสิทธิผลและคุณภาพของสถานศึกษา 
(ธร สุนทรายุทธ, 2551: 458) การบรรลุเป้า
หมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดย
พิจารณาจากความสามารถในการผลตินกัเรียนให้
มทีศันคตทิางบวก ตลอดจนสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
สามารถแกป้ญัหาภายในโรงเรยีน จนทำาใหเ้กิดความ 
พงึพอใจในการทำางาน ซึง่เปน็การมองประสทิธผิล 
ในภาพรวมทั้งระบบ (กมลชนก สุกแสง, 2559:  
46)

จากสภาพปญัหาและความสำาคญัดงักล่าว 
ทำาใหผู้ว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาท่ีเกีย่วขอ้งกับภาวะ
ผูน้ำาเชงิกลยทุธย์คุดจิทิลัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เพื่อที่จะทราบ
วา่ปจัจยัภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธย์คุดจิทัิล ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอดุรธานอียูใ่นระดบัใด และสง่ผลตอ่

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับ
ใด มปีจัจยัภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธยุ์คดจิิทลัใดบา้ง ทีมี่
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัของประสทิธิผลของโรงเรยีน
ประถมศกึษา และทราบสมการพยากรณป์จัจยัภาวะ
ผู้นำาเชงิกลยทุธย์คุดจิิทลัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
โรงเรยีนประถมศกึษา เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูใหผู้บ้รหิาร
และผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำาไปใช้ใน
การวางแผน และการกำาหนดวางแผนนโยบายการ
บรหิาร สง่เสรมิและพฒันางานในสถานศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสิทธผิลมากยิง่ขึน้ ตลอดจน
การปรบัปรงุการบรหิารสถานศกึษาของสำานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด
ตอ่สถานศกึษา ชมุชน สงัคม และผูเ้รยีนทีเ่ปน็หวัใจ
สำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
ยคุดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี

2. เพือ่ศกึษาระดบัประสทิธผิลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี

4. เพ่ือสร้างสมการภาวะผูน้ำา เชิงกลยุทธ์
ยคุดจิิทัลของผู้บรหิารสถานศกึษาพยากรณ์ ความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี
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สมมติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลมีความ
สมัพนัธ์กบัความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี

2. มีภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลอย่าง
น้อย 1 ดา้น สามารถพยากรณค์วามมปีระสทิธผิล
ของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีได้

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนใน
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอดุรธาน ีปีการศกึษา 2562 จำานวน 3,173 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู
ผูส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอดุรธาน ีกำาหนดกลุม่
ตวัอยา่งดว้ยตารางของ ศริชิยั กาญจนวาส ีและคณะ 
(2555 อ้างถึงใน ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย 
กาญจนวาส,ี 2559: 168) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำานวน 
363 คน ใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Random Sampling)

2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 
1 แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถาม
ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้นำา
เชงิกลยทุธท์ี ่5 ปจัจยั คอื ปจัจยัการกำาหนดทศิทาง
ขององคก์ร ปจัจัยการควบคุมและประเมนิกลยทุธ ์

ปัจจัยการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ปัจจัยการบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ ปัจจัยการเป็นผู้นำาทักษะ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และตอนที่ 3 สอบถาม
เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประถม
ศึกษา มี 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน บรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียน
รู ้การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ ความพงึพอใจใน
งานของครู มีค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้นำาเชิงกล
ยทุธย์คุดจิทิลัเทา่กบั 0.98 และความมปีระสทิธผิล
ของโรงเรียนเท่ากับ 0.94

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษาตามจำานวนหนังสือขอความ
อนเุคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลถงึผูอ้ำานวยการ 
สถานศึกษา สังกัดสังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ทั้ง 4 เขต และขอ
ความอนเุคราะหใ์นการแจกแบบสอบถาม ใหก้ลุม่
ตวัอยา่งทีร่ะบชุือ่ไวห้นา้ซองพรอ้มหนงัสอืแนะนำาตวั  
โดยแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย
เพื่อความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
ขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามคืน
มายังผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืมาตรวจสอบ 
จำานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ 
นำาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูวิ้จยัวิเคราะหห์าคา่สถติิโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ดังนี้

1. วเิคราะหข์อ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่1 เกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก ่เพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ในการ
ปฏบัิตงิาน และขนาดสถานศกึษาโดยใชว้ธิแีจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม ตอนที ่2 ระดบัภาวะผู้นำา เชิงกลยทุธ์
ยคุดิจทิลั และตอนที ่3 หาระดบัความมปีระสทิธผิล
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ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สถติิพ้ืนฐาน โดยวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ 
ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลกับประสิทธิผล ของ
โรงเรยีนประถมศึกษา โดยวเิคราะห์ค่าสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 

4. วเิคราะหก์ารถดถอยของพหคุณูระหวา่ง
ตัวแปรพยากรณ์ โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ยุคดิจิทัล สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี รายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล

ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล S.D. แปลผล

1. ปัจจัยการกำาหนดทิศทางขององค์การ 4.33 0.47 มาก

2. ปัจจัยการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 4.32 0.47 มาก

3. ปัจจัยการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4.26 0.46 มาก

4. ปัจจัยการบริหารทรัพยากรในองค์การ 4.23 0.47 มาก
5. ปัจจัยการเป็นผู้นำาทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4.24 0.48 มาก

โดยรวม 4.27 0.33 มาก

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้นำาเชงิกลยทุธ์
ยคุดจิทิลัของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.27) และเมื่อพิจารณา เป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย
การกำาหนดทิศทางขององค์การ อยู่ในระดับมาก 
( =4.33) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัย

การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก 
(=4.32) และปจัจยัการบริหารทรพัยากรในองคก์าร
อยู่ในระดับมาก ( =4.23) มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด

2. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ดังปรากฏ
ในตาราง 2

ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ประสทิธผิลของโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา S.D. แปลผล

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 4.16 0.43 มาก

2. บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.31 0.44 มาก

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 4.28 0.49 มาก

4. ความพึงพอใจในงานของครู 4.27 0.51 มาก

โดยรวม 4.25 0.34 มาก
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จากตาราง 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( =4.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำาดับดังนี้ ด้าน
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
อยู่ในระดับมาก ( =4.31) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมาคอื ด้านการการพฒันาผูเ้รยีนให้มคุีณภาพ
อยู่ในระดับมาก ( =4.28) ด้านความพึงพอใจใน

งานของครูอยูใ่นระดับมาก ( =4.27) และด้านการ
มีส่วนร่วม ของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( =4.16)  
มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด

3. ผลการวิเคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหว่าง
ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธย์คุดจิทิลักบัประสทิธผิล ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ปรากฏ ดังราย
ละเอียดในตาราง 3 

ตาราง 3 ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผู้นำาเชิงกลยทุธ์ยคุดจิลิกบัประสทิธิผลของโรงเรยีน ประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

ตัวแปร DET CON STR ORG LEA EFF Tolerance VIF

DET 1.000 .498** .439** .255** .348** .340**. .699 1.430

CON 1.000** .551** .282** .497** .414** .548 1.825

STR 1.000** .305** .387** .481** .633 1.579

ORG 1.000** .205** .454** .878 1.139

LEA 1.000** .407 .726 1.377

EFF 1.000**

* P < .05, ** P < .01 

จากตาราง 3 พบว่า ความสมัพันธ์ระหวา่ง
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิลกับประสิทธิผลของ
โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีทัง้ 5 ปัจจยั คอืปจัจัย
การกำาหนดทิศทางขององค์การ (DET) ปัจจัยการ
ควบคมุและประเมนิกลยทุธ ์(CON) ปจัจยั การนำา
กลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(STR) ปจัจยัการบรหิารทรพัยากร
ในองค์การ (ORG) และปัจจัยการเป็นผู้นำาทักษะ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (LEA) โดยรวม (SLD)  
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิล ของโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอดุรธาน ี(EFF) อยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติ ที่ .01 (r=.620) 

4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธย์คุดจิลิทีส่่งผลตอ่ประสิทธผิล 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เมื่อนำา
ตวัแปรภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธย์คุดจิทิลัมาพยากรณ์
การเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี โดยวิธีวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่า การนำากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (STR) 
การบริหารทรัพยากรในองค์การ (ORG) และการ
เป็นผู้นำาทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรม (LEA) 
เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีที่ดีที่สุด อย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่สมัประสทิธิส์ห
สมัพนัธพ์หุคณู (R=.616) สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของการพยากรณ์ (R2=.379) หรอืมอีำานาจ ในการ
พยากรณ์ร้อยละ 37.90

อภิปรายผล

1. ระดับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเช่นเดียวกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ยุคดจิทิลัทีมี่ความสามารถในการตดัสนิใจโนม้
นา้วใจ มวีธิกีารบริหารงานดว้ยการกำาหนดทศิทาง
ทีชั่ดเจน แนวทางการเป็นผู้นำาท่ีแตกตา่งกันมผีลตอ่
วสัิยทัศนแ์ละทศิทางการเตบิโตรวมถงึความสำาเร็จ
ขององคก์าร เพือ่ใหก้ารจดัการเปลีย่นแปลงไดส้ำาเรจ็ 
เพิ่มโอกาสในการประสบความสำาเร็จในระยะยาว 
ผู้บริหารจำาเป็นต้องมีทักษะและเครื่องมือ ในการ
กำาหนดกลยุทธ์ ต้องใช้ผู้นำาทางยุทธศาสตร์ ที่ไม่
เพยีงแตใ่หค้วามรู้ของทศิทาง แตยั่งสามารถบรหิาร
จัดการตำาแหนง่ ภายในกลุม่งานของตนเพือ่ดำาเนนิ
การเปล่ียนแปลงซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กณัฑ์
กณฐั สวุรรณรชัภมู ์(2561: 2-12) ทีไ่ดใ้หท้ศันะของ
ภาวะผูน้ำากลยทุธ ์ไวว้า่ เปน็การทำางานหลายหน้าทีท่ี่
ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ืน่และเปน็การชว่ยเหลือองคก์าร
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีมุมมอง
ระยะยาวและสร้างสรรคม์คีวามยดืหยุน่ มกีารสือ่สาร
ท่ีมปีระสทิธภิาพ เนน้การใชแ้รงจงูใจและมเีทคนคิ
การจงูใจอย่างเหมาะสม โดยเลือกใชว้ธีิจูงใจอย่าง
หลากหลายและมปีระสทิธผิล รวมถงึ เปน็บคุคลที่
ใชก้ารสือ่สารอยา่งสมำา่เสมอ หลากหลายและเน้น
แบบสองทาง ทำางานโดยเน้นกระบวนการในการ

กำาหนดทศิทางและการกระตุน้สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ให้แก่องค์การในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  
รวมถงึ มสีายตาทีก่วา้งไกล รกัษาความยืดหยุน่และ
ใจกวา้งพอทีจ่ะรบัฟงับคุคลอืน่ ในการสร้างสรรคแ์ละ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เท่าที่จำาเป็น การวางแผน
กลยุทธ์และการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์นำาไปสู่ 
จุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ และยังสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ เบตตี (Betty, 2005: 25-27) ทีไ่ด้
ใหทั้ศนะไวว้า่ภาวะผู้นำาเชงิกลยทุธ์มีความสำาคญัตอ่
ความสำาเรจ็ขององค์กรทีจ่ะชว่ยให้ผูบ้ริหารสามารถ
มองเห็นภาพรวมขององค์กร และสภาพภายนอก 
ไดช้ดัเจนขึน้ การดำาเนนิการเชงิกลยทุธจ์ะมคีวามลกึ
ซึง้ในการวเิคราะหป์ญัหาในระดับทีส่ง่ผลต่ออนาคต
ขององค์กร หมายความว่าภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการกำาหนดและดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรตามทิศทางที่ชัดเจน 
และเป็นเครื่องนำาทางที่เป็นรูปธรรม และมาเรีย 
(Maria, 2011: 219-231) ยังได้ให้ทัศนะไว้ว่า 
ภาวะผูน้ำาเชงิกลยุทธช์ว่ยใหส้มาชกิเขา้ใจวสิยัทัศน์ 
วตัถปุระสงคแ์ละทศิทางทีแ่นน่อนขององคก์รไมก่อ่
ใหเ้กดิความขดัแยง้ และความสบัสนในการทำางาน
ทำาใหอ้งคก์รบรรลตุามเปา้หมายและวตัถุประสงค์
ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในการสร้างความเข้าใจในระหว่างการ
ทำางาน และบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ
การดำาเนินงาน ความสำาเร็จในการบรรลเุปา้หมาย
ขององค์กร ทัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบัสชุญา โกมลวานชิ 
(2563: 637-643) ทีไ่ดใ้หท้ศันะวา่ ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาจะตอ้งพฒันาภาวะผูน้ำาดจิทิลั ใหส้อดคลอ้ง
กับการปรับเปลี่ยนทิศทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่
กา้วหนา้ สามารถคาดการณก์ารเปลีย่นแปลง ของ
การศึกษาโดยนำาเทคโนโลยดิีจทิลัมาใชใ้นการตดัสนิใจ  
และสามารถวางแผนการดำาเนินงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัผา่นโซเชียลมีเดยี สามารถ
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กระตุ้นให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาและสามารถรว่มกนัสรา้งสรรคน์วตักรรม
ทางการศึกษาอยา่งมคุีณภาพ สามารถปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมของสถานศึกษา ให้เป็นวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ดิจิทัล สามารถนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ครูและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต

2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี ผลจากการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น ทกุดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะโรงเรยีนระดบั
ประถมศกึษาซึง่มพีืน้ทีส่ภาพแวดล้อมทีแ่ตกตา่งกัน
มกีารกำาหนดนโยบาย การบรหิารจดัการ โดยมุง่เนน้ 
ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ดำาเนินการกำาหนด
นโยบายพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบยีบวนิยั มีคุณลักษณะ อนัพึงประสงค์ สามารถ
หาความรูจ้ากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มผีลการเรยีนจากการทดสอบการเรยีน
รูท้กุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ของโรงเรียน และให้ความสำาคัญกับผลสำาเร็จ
จากการดำาเนินงานของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
นุชรินทร์ เสมอโภค (2558: 72) ที่ได้ให้ทัศนะว่า  
ผู้บริหารและครูใช้ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ในด้านคุณภาพการเรียนการสอน
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี 
สามารถประพฤติตน ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะ
ในการดำารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ รวมถงึ
ผู้ปกครองและชมุชน ใหก้ารยอมรับและมคีวามพงึ
พอใจกับผลสำาเร็จของโรงเรียน และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ กมลชนก สุกแสง (2559: 92) 
ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูมี
ความภมูใิจทีส่ามารถปฏบิตังิานบรรลุผลสำาเร็จตาม 
เปา้หมาย ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหบ้คุลากรใชเ้ทคโนโลยี
ในการพฒันา การเรยีนการสอน พฒันาคณุภาพงาน 
สนับสนุนให้ครูใช้ทรัพยากรตรงตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายของการจดัการศกึษา รวมทัง้ผูบ้รหิาร
และครมูคีวามสามารถในการปรบัเปล่ียนและพฒันา
โรงเรียน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาเชงิกล
ยุทธ์ยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กับความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษานั้น มีส่วน
ชว่ยให้ประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา  
จงึตอ้งรูแ้ละมคีวามเปน็ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธย์คุดจิทิลั
ในการบริหารสถานศึกษา เพราะภาวะผู้นำาเชิงกล
ยทุธ์ยคุดจิทิลันัน้ เปน็ทัง้ศาสตร์และศิลป ์อกีทัง้ ยงั
สามารถพฒันาไดอ้กีดว้ย สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
วรวรรษ เทียมสุวรรณ (2562: 223-231) ที่ได้ให้
ทัศนะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ในยุคปัจจุบันว่า ต้องมีการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อ
กอ่ใหเ้กิดภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธิภาพคอื 
ตอ้งศกึษาสภาพแวดลอ้มสามารถวเิคราะห ์จดุแขง็ 
จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร รวมถึงการ
วเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์ตดัสินใจ เลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสม  
และดำาเนินการตามแผนงาน ตามความเหมาะสม 
อย่างต่อเน่ือง และใช้เทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และยงัสอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของ นพวรรณ บญุเจรญิสุข (2561: 286-291) 
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงกล
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ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม  
มีความสัมพนัธท์างบวกในระดับสงู อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.01 ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูบ้รหิารสถาน
ศกึษามีภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ ์ทำาใหส้ามรถวางแผน
การดำาเนินงานและบริหารจัดการภายในโรงเรียน
ใหบ้รรลเุปา้หมายตรงตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวแ้ละ
ทำาให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและ
สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี พบว่า มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัย การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ปัจจัยการบริหาร
ทรพัยากรในองคก์าร และปัจจยัการเป็นผูน้ำาทกัษะ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ท่ียุคดิจิทัลส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี สามารถพยากรณ์ ความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ 
37.60 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่กำาหนด
ไว้ว่า ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถทำานาย
ความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี มีภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลในการ
บริหารงานที่มีความสามารถในการใช้ศาสตร์และ
ศิลปมี์ทกัษะการเปน็ผูน้ำาทีส่รา้งสรรคน์ำานวตักรรม
มาใช้ในบริหารองค์การ เพ่ือการดำาเนินงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ รวมทั้งกระบวนการและ
การบรหิารทรพัยากร ในองคก์าร มคีวามตืน่ตวัตอ่
ขา่วสารทัง้ภายในและภายนอก คาดการณล์ว่งหนา้
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิด
ประโยชนส์งูสุดตอ่ความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน

ประถมศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ (Efficient)และ
ประสิทธิผล(Effective) สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธรีะ รญุเจรญิ (2561: 118-121) ทีไ่ดใ้หท้ศันะวา่ 
ผู้บริหารองค์กรที่มีภาวะผู้นำา ควรมีความสามารถ 
คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการ
ศาสตรท์ีอ่บัุตข้ึินใหม ่สามารถทำางานหลายๆ อยา่ง
ไดพ้ร้อมๆ กัน สามารถเรียนรู้โดยการพึง่ตนเองและ
มทีกัษะในการใชส้ือ่ดจิทิลัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ นเรศ ขนัธะร ี(2562: 
185-199) ที่ได้ให้ทัศนะว่า เป็นการสร้างพื้นที่
ในการจัดการศึกษาของผู้นำาในการจัดการศึกษา
ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
เปิดโอกาสและสร้างยุทธศาสตร์ในการ ก้าวไปสู่ 
เปา้หมายทีช่ดัเจน ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณท์กัษะ
ความเป็นผู้นำา การเป็นนักการศึกษาและทักษะที่
สำาคัญที่สุดในยุคปัจจุบันคือ ทักษะการเป็นผู้นำา
ยุคดิจิทัล ซึ่งมีความรอบรู้ในวิธีการกระบวนการ
ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลระบบปฏิบัติการต่างๆ  
เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้ 
ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผล 
การวิจัยไปใช้

1.1 ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้มี
การบริการจัดการ ด้านการจัดสรรทรัพยากรให้ 
คุ้มค่า มีการวางแผนให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาตนเอง ที่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและเหมาะสมให้มากขึ้น เพื่อนำาไปพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษาต่อไป

1.2 ผูบ้รหิารจะตอ้งวเิคราะหว์างแผนในการ
เข้าถึงชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุน สร้างสัมพันธภาพที่
ดีทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
จะได้สร้างขีดความสามารถในการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมาย ของสถาน
ศกึษาหรอืไม่ นำาผลการประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ได้ทันที เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ในการพฒันาคณุภาพด้านการบริหาร
จดัการเพือ่สง่ผลให้ประสทิธผิลของโรงเรยีนประถม
ศกึษา น้ัน ผูบ้รหิารควรนำาขอ้มลูปจัจยัทัง้ 3 ดา้นน้ี 
ไปพจิารณาประกอบการปรบัปรงุพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษา จดัทำาแผนกลยทุธข์องสถานศกึษาท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถม
ศกึษา โดยอาจศกึษาเพิม่เตมิถงึตวัแปรอืน่ทีส่มัพันธ์

กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

2.2 ควรมกีารทำาวจัิยเชงิคณุภาพและพฒันา
เปน็แนวทางเกีย่วกบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถม
ศกึษา ขนาดสถานศกึษามขีนาดตา่งกนั เพือ่ใหท้ราบ
ถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

2.3 ควรมีการศึกษารายปัจจัยเพื่อทราบ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาที่แท้จริง ซึ่งจะสามารถนำา
ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีมากยิ่งขึ้น

2.4 ควรมกีารศึกษาปจัจัยทางการบรหิาร
การศกึษาท่ีสง่ผลต่องานอืน่ เพือ่ทราบสภาพปัญหา
ที่แท้จริงของโรงเรียน ซึ่งจะทำาให้สามารถแก้ไข
ปญัหาและพฒันาคณุภาพการศกึษาไดต้รงประเดน็ 
ยิ่งขึ้น
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