
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษายคุดจิทิลั ทีส่ง่ผลตอ่ แรงบนัดาลใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 จังหวัดนครพนม
Desirable Characteristics of School Administrators in Digital Era  
Affecting on the Inspiration in the Performance of the Teacher  
under the Secondary Education Office Area 22 Nakhon Phanom 

นิรินาม งามวาจา1, วัชรี แซงบุญเรือง2

Nirinam Ngamvaja1, Watcharee Sacngbunruang2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 2) ศึกษาและเปรียบเทียบแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู และ 
3) ศึกษาอำานาจพยากรณ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อ
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2563 จำานวน 225 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 40) ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำาแนกเป็น 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ได้ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .24-.70 และค่า
ความเช่ือมัน่เทา่กบั .90 2) แบบสอบถามแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิาน ของคร ูได้คา่อำานาจจำาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง .26-.70 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที(t-test dependent samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวจิยัพบวา่ 1) คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษายคุดจิทิลั สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบ
เทียบจำาแนกตามสถานภาพ และวิทยฐานะ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2) แรงบันดาลใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจำาแนกตามสถานภาพ และวิทยฐานะโดยภาพรวม  
ไมแ่ตกต่างกนั 3) ตวัแปรคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษายคุดจิทิลั ทีส่ง่ผลตอ่แรงบนัดาล
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ใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม มี 
5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ (X4) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (X6) ด้านการเป็น
นกัสง่เสรมิและพฒันา (X5) ดา้นการเปน็แบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม (X7) และดา้นการมคีวามรู ้
ความเชี่ยวชาญ (X2) ร่วมกันพยากรณ์แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ 84 R2Adj=.83 
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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คำ�สำ�คัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล, แรงบันดาลใจในการปฏิบัติ
งานของครู, สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study and compare the desirable  
characteristics of school administrators in digital era, 2) to study and compare academic 
inspiration in the performance of the teachers and 3) to perform a regression analysis for 
the purpose of prediction of desirable characteristics of school administrators in digital 
era affecting on the inspiration in the performance of the teacher under the Secondary  
Education Office Area 22 (SEOA22) Nakhon Phanom. The sample obtained through multi-step  
randomization was 225 school administrators and teachers from the SEOA22. The  
instruments were 2 five-rating scale questionnaires: 1) the questionnaire with the  
discrimination between .24-.70 and the reliability of .90 for desirable characteristics of the 
administrators and 2) the questionnaire with the discrimination between .26-.70, and the 
reliability of .87 for the inspiration of the teacher. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test (Dependent Samples), one-way analysis of  
variance and multiple regression stepwise.

The findings of the study are the following: 1) Overall desirable characteristics of the 
administrators were at a high level and overall results of comparisons classified by status 
and academic standing were no differences., 2) Overall the teacher’s performance inspiration  
was at a high level and overall results of comparisons classified by status and academic  
standing were no differences. and 3) The 5 desirable characteristics skills of the  
administrators in the aspects of creativity (X4), human relationship (X6), promoter and  
development (X5), moral and ethical role model (X7) and knowledge expertise (X2) predicted 
the teacher’s inspiration at the percentage of 84.0 with R2

Adj
 = .83. The equation was written 
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บทนำา

รฐับาลไดก้ำาหนดวสัิยทัศน์เชงินโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 หรือ 
Thailand 4.0 คือการพัฒนาประเทศโดยนโยบาย
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้นต้อง
มีความเข้าใจ เข้าถึงจึงพัฒนาได้โดยใช้ศักยภาพ
ของมนุษย์เป็นตัวนำา ขับเคลื่อนด้วยปัญญาของ
คน ต้องลงทุนในมนุษย์เป็นผลผลิต ที่ดี ทุกคนได้
รับโอกาสเท่าเทียมกัน และอยู่อย่างยั่งยืน (สุวิทย์  
เมษินทรีย์. 2560 ; อ้างอิงมาจาก สุกัญญา  
แชม่ชอ้ย. 2562: 11) สถานศกึษาจงึเปน็แหลง่ผลติ
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเป็นพลังขับ
เคลื่อนของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าให้เป็น
ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นคนไทย 4.0 ซึ่งความเป็นโลกาภิวัต
นข์องโลกในยคุปัจจบุนัทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นโลก ยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และผู้บริหารการศึกษาจึงจำาเป็นจะต้อง
รู้จักทักษะดิจิทัลซ่ึงถือเป็นเครื่องมือ และวิธีการ
สำาคัญในการทำางานในยุคดิจิทัล โดยเป็นผู้นำาการ
เปลีย่นแปลง กระตุน้ความตอ้งการเรยีนรูแ้ละการ
สรา้งนวัตกรรมดจิทิลั ตลอดจนเปน็ผูอ้ำานวยความ
สะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนใน

ยคุดจิิทัล ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจำาเป็น ต้องมวีสัิย
ทัศน์ และกำาหนดแนวทางในการนำาเทคโนโลยีเข้า
มาสู่สถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ทั้งของผู้เรียนและครู 
รวมทัง้มีนวตักรรมในการบริหารสถานศึกษาใหม่ๆ 
มกีารบรูณาการนำาเทคโนโลยมีาใชโ้ดยมเีปา้หมาย
เพ่ือการเปน็องคก์รแห่งนวัตกรรมหรอืสถานศึกษา
แห่งนวัตกรรม(Innovative School) ที่สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่มีวัน
จบสิ้น ซึ่งก็คือความสามารถในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของสถานศึกษานั้นเอง  
(สุกัญญา แช่มช้อย. 2562: 39) สอดคล้องกับ
นโยบายของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พ้ืนฐาน ทีก่ำาหนดใหส้ถานศึกษานำาดิจิทลัเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารอยา่งเปน็
ระบบ นำาไปสูก่ารนำาเทคโนโลย ีBig Data เพือ่เชือ่ม
โยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู 
ผูส้อน ขอ้มลูสถานศึกษา ขอ้มลูงบประมาณทีจ่ำาเปน็
มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2562 อ้างอิงมาจาก ทินกร บัวชู. 2562: 291)

นอกจากผูบ้รหิารสถานศกึษา บคุคลสำาคญั
ทีจ่ะดำาเนนิการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคน กค็อืคร ู
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญในการผลักดันให้นักเรียน

in standard scores as follows: 

Raw score predictive equation
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Standard scores predictive equation
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และโรงเรียน มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุถึง
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คุณภาพของ 
ผู้เรียนจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทุกคนของโรงเรียนนั้นๆ เป็นสำาคัญ  
ซ่ึงการที่ครูจะปฏิบัติงานได้ผลดีมากน้อยเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจและกำาลังใจที่ดีของ
ครู ที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งผล
ใหเ้กดิประสทิธผิลในการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 
อาจกลา่วไดว้า่แรงบันดาลใจของครู ทำาให้ครูมีความ
ทุม่เทในการปฏบิตังิาน เปน็วธิกีารสรา้งความสำาเรจ็
ของการเรยีนการสอนนัน่เอง (มทันา วงัถนอมศกัดิ.์ 
2557: 20) สอดคลอ้งกบัสำานกังานเลขาธกิารสภา
การศึกษา ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในยุคดิจิทัล ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ไทยที่สำาคัญคือปฏิรูปผู้บริหาร ครูอาจารย์ ปฏิรูป
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล และปฏิรูป
โครงสรา้งการบรหิารจดัการใหมี้ประสทิธภิาพเพ่ิม
ขึ้น ปฏิรูปการคัดเลือกคน ที่ต้องการเรียนครูอย่าง
เลือกเฟ้น สามารถทำางานและสอนแบบใหม่ได้ 
ขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มผลตอบแทน ให้แรงจูงใจ 
และแรงบนัดาลใจคร ูควบคูไ่ปกบัการจดัฝกึอบรม
เพิ่มเติม มีการช่วยเหลือพัฒนาครูแบบสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลอ
ย่างต่อเนื่อง (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2560: 112) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรของตนควบคู่กับการสร้างแรง
บันดาลใจ ให้พวกเขาปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถ ดังนั้นการบริหาร และการจัดการ
ของสถานศึกษาเพื่อยกคุณภาพผู้เรียน ละประสบ
ผลสำาเร็จจึงละการสร้างแรงนด้วยครูและสถาน
ศกึษาใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานและประสบผลสำาเรจ็
จงึขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิาร
ยุคดิจิทัล และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของ
ครผููส้อนท่ีจะนำาพาสถานศกึษาสูค่ณุภาพตามเปา้
หมายที่วางไว้

จากเหตผุลทีก่ลา่วมาแลว้ข้างตน้ ผูว้จิยัจงึ
มีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อแรง
บนัดาลใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม ซึง่ผลการวจิยัครัง้นีส้ามารถนำามาประยกุต์
ใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนาพฤตกิรรมของผูบ้รหิาร  
เสรมิสรา้งและรกัษาระดบัแรงบนัดาลใจของคณะคร ู 
อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบผลสำาเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศกึษาและเปรยีบเทียบคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
22 จังหวัดนครพนม จำาแนกตาม สถานภาพ และ
วิทยฐานะ ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

2. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบแรงบนัดาลใจ
ในการปฏบัิตงิานของคร ูสงักดัสำานกังาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
จำาแนกตาม สถานภาพ และวทิยฐานะ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน

3. เพือ่ศกึษาอำานาจพยากรณข์องคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
ที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 จังหวัดนครพนม

สมมติฐานงานวิจัย

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มี
สถานภาพ และวิทยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถาน
ศกึษายคุดจิทิลั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 22 จงัหวดันครพนม แตกตา่งกนั
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มี
สถานภาพ และวิทยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัแรงบนัดาลใจในการปฏิบัติงานของครู สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศกึษายคุดจิทิลัสามารถพยากรณ ์แรงบันดาล
ใจ ในการปฏบิตังิานของคร ูสังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 22 จงัหวดันครพนมได้

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บรหิารสถานศึกษายุคดจิิทัล ที่ส่งผลต่อ แรง
บนัดาลใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดของการวิจัย 2 
องค์ประกอบ ดังนี้

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศกึษายคุดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกนั 7 ดา้น ประกอบ
ด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร 2) การมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 3) การมีทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 4) การมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 5) การ
เปน็นกัสง่เสริมและพฒันา 6) การมมีนษุยสมัพนัธ ์
และ 7) การเปน็แบบอย่างทีดี่มีคณุธรรม จริยธรรม

2. แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู 
แบง่ออกเป็น 6 ด้าน ประกอบดว้ย 1) แรงบนัดาล
ใจจากเป้าหมาย 2) แรงบันดาลใจจากแรงกระตุ้น 
3) แรงบนัดาลใจจากตน้แบบ 4) แรงบนัดาลใจจาก
การขับเคลื่อน 5) แรงบันดาลใจจากความศรัทธา 
และ 6) แรงบันดาลใจ จากการเชื่อมโยง

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

22 จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2563 จาก 
51 โรงเรียน จำานวน 1,429 คน ประกอบด้วย  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานวน 69 คน และครผููส้อน 
จำานวน 1,360 คน

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และครผููส้อนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม  
ปกีารศกึษา 2563 ไดม้าโดยการกำาหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด. 
2553: 40) โดยใช้เกณฑ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
รอ้ยละ 30 และครผูู้สอนรอ้ยละ 15 ประกอบดว้ย
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 225 คน เป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษาจำานวน 21 คน ครูผู้สอนจำานวน 204 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ได้แก่

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย สถานภาพ และวิทยฐานะ

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล มี
ลกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Type)

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรง
บนัดาลใจในการปฏบิตังิานของคร ูมลีกัษณะ เปน็
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคิร์ท (Likert Type)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขอ 
ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ผู้สอนของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบ
แบบสอบถาม
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2. นำาส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง ถ้าโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน 
อำาเภอเมอืงนครพนม ผูว้จิยันำาสง่และรบัแบบสอบถาม
เอง แต่ถ้าโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ต่างอำาเภอ 
ผูวิ้จยัจดัสง่แบบสอบถามทางไปรษณย์ี พรอ้มแนบ
ซองปดิแสตมปใ์หโ้รงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งสง่กลบั
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ภายใน 15 วัน

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
เก็บและรอรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากสถาน
ศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม โดยเลอืกเฉพาะฉบบัทีส่มบรูณ ์
แลว้นำามาลงรหัสให้คะแนนตามน้ำาหนกัคะแนนแตล่ะ
ข้อ และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงมลีกัษณะเปน็การสำารวจรายการ 
(Check List) โดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ 
และนำาเสนอในรูปตารางประกอบคำาบรรยาย

2. วเิคราะหค์ณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล และแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ี 
พงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษายคุดจิทิลั สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม และรายด้านด้วย
การทดสอบสมมติฐาน

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงบันดาลใจใน
การปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดย
ภาพรวมและรายด้าน ด้วยการทดสอบสมมติฐาน

5. วิเคราะห์หาอำานาจการพยากรณ์ 
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้บริหารสถานศกึษา 
ยุคดิจิทัล และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบดังนี้

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
จำาแนกตามสถานภาพ และวิทยฐานะ พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

2. แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
22 จงัหวดันครพนม พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผลการเปรยีบเทยีบจำาแนกตามสถานภาพ และ
วิทยฐานะโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

3. ตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษายคุดจิทิลั ทีส่ง่ผลตอ่แรงบนัดาล
ใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จังหวดันครพนม มี 
5 ตวัแปร ไดแ้ก ่ดา้นการมทีกัษะความคดิสรา้งสรรค ์
(X4) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (X6) ด้านการเป็น
นักส่งเสริมและพัฒนา (X5) ด้านการเป็นแบบ
อย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม (X7) และด้านการ
มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ (X2) รว่มกนัพยากรณแ์รง
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บันดาลใจในการปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ 84 
R2Adj=.83 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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อภิปรายผล

ผลการวจัิยคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้
บรหิารสถานศกึษายคุดจิทิลั ทีส่ง่ผลตอ่ แรงบนัดาล
ใจในการปฏบัิตงิานของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
มีประเด็นสำาคัญสามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวม รายด้าน  
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายที่
เน้นการพัฒนาการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัการยกระดบัการศกึษาของชาติ
ใหม้มีาตรฐานการพฒันาการเรยีนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564: 15) 
โดยมเีปา้หมายใหค้นไทยมทีกัษะ ความรู ้และความ
สามารถไดร้บัการศกึษาท่ีมคุีณภาพสงู ตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบ มีทักษะการทำางานที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
และขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้
แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0  

สิง่เหลา่นีจ้ำาเปน็ตอ้งอาศยัผูบ้รหิารมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ ในการบริหาร
งาน และจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของบคุลากรและชมุชน รูเ้ทา่ทนัการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อีกท้ังผู้บริหารก็ได้มี
การเตรยีมความพรอ้มกอ่นทีจ่ะมาเปน็ผูบ้รหิารตาม
มาตรฐานกำาหนดตำาแหนง่ของกรรมการขา้ราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำาให้คุณลักษณะ
ของผู้บรหิารสถานศกึษายคุดจิิทลัมีความเหมาะสม  
คุณลักษณะเหล่านี้ ย่อมมีความสำาคัญต่อการ
บรหิารสถานศึกษาเปน็อยา่งมาก ซึง่สอดคล้องกบั 
พระราชวุธ ปัญญาวชิโร, สมปอง ชาสิงห์แก้ว และ
พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (2561: 209-213) 
ได้ทำาการวิจัย การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย 
พบว่า โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับ คนึงนิตย์ กิจวิธี (2559: 121-
125) ได้ทำาการวิจัย คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
คณุลกัษณะของผูบ้รหิารในศตวรรษที ่21 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก

ผลการเปรยีบเทียบคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ของผูบ้รหิารสถานศึกษายุคดิจิทลัสังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม จำาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนมคีวามคดิเหน็ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น ไปตามสมมตฐิาน ทั้งนีอ้าจ
เนือ่งมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนตอ้ง
มส่ีวนรว่มในการรบัผดิชอบงานดา้นการศึกษาเปน็
สำาคญั เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาให้
เป็นไป ในทิศทางเดียวกันตามหลักสูตรแกนกลาง
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทำาใหผู้บ้รหิารสถาน
ศึกษา และครผูู้สอนตอ้งชว่ยกันขับเคล่ือนโรงเรยีน
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ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาให้ตรงตามตัวชี้
วัด และก้าวทันโลกในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังที่ศศิรดา แพงไทย (2559: 
10-11) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ตนเองใหเ้ป็นผู้นำายอดเยีย่ม ปรบัเปลีย่นองคก์รให้
ทนัสมยั พฒันาทมีงานใหเ้ปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู ้
ขับเคลือ่นดว้ยยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการใหม่ๆ 
จึงทำาให้ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับ คนึงนิตย์ กิจวิธี (2559: 121-
125) ได้ทำาการวิจัย คุณลักษณะของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมี
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 โดยรวม รายด้าน และรายข้อไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ข้อ 3 ในด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์ คือ มีความสามารถในการนำาความ
คดิทีส่รา้งสรรคไ์ปสูก่ารสรา้งและพฒันานวตักรรม 
และข้อ 4 ในด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
คอื มคีวามสามารถนำาประชาชน/ชมุชนเขา้มามสีว่น
ร่วม และรับรู้การดำาเนินงานของโรงเรียน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จังหวัดนครพนม จำาแนกตามวิทยฐานะ 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาผู้บริหารสถาน
ศกึษาและครผููส้อนไมว่า่จะมวีทิยฐานะใด แตต่อ้ง
มบีทบาทและหนา้ทีใ่นการรบัผดิชอบงานดา้นการ
ศึกษาเป็นสำาคัญโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และยดึตามนโยบาย

ของกระทรวงศกึษาธกิารเหมอืนกนั ในการกา้วทนั
โลกในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งสอดคล้องกับ วีรชาติ กาญจนกัณโห (2562: 
171-174) ได้ทำาการวิจัยภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผล
การวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จำาแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดย
รวมไม่มีความแตกต่างกัน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรง
บนัดาลใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม พบว่า โดยภาพรวม รายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานของ
ครใูนยคุปจัจุบนั ทีต่า่งตอ้งปรบัแผนการปฏบิตังิาน
เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่าง
รวจเร็ว ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ มีผลกระทบสูงมาก 
ต่อพัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เปา้หมายของการพฒันาอาจไมใ่ชเ่พยีงเพือ่ใหบ้คุคล
ากรไดเ้รยีนรู ้สิง่ใหม ่แตเ่ปน็กระบวนการกระตุน้ให้
บุคคลากรรู้สึกรักและเป็นเจ้าขององค์การนั้น การ
จูงใจผู้ร่วมงานจึงเป็นการรวมพลังเพื่อเป็นแรงขับ
เคลือ่นทีส่ำาคญั ทำาใหผู้ร้ว่มงานเกดิความพยายาม 
นำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง และบคุคลทีม่แีรงจงูใจใน
การทำางานจะเปน็บคุคลทีมุ่่งม่ันและรบัผดิชอบ ตอ่
การทำางานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า สอดคล้อง
กับเนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 143) กล่าวว่า  
แรงบันดาลใจจึงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญยิ่งใน
การปฏิบัติงาน และการบริหาร ผู้บริหารทุกยุคทุก
สมัยประสบความสำาเร็จในการทำางานได้เพราะมี
รูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจแบบตา่งๆ มาใชใ้ห้
เกดิประโยชน ์ซึง่แรงบนัดาลใจสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การทำางาน และมีผลต่อความสำาเร็จขององค์กร  
ซึ่งสอดคล้องกับ เมตตา สอนเสนา (2557: 
128-131) ได้ทำาการวิจัย ภาวะผู้นำาทางการเรียน 
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การสอนของ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำา
นกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ผล
การวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับ ณปภัช อำาพวลิน (2557: 76-78) 
ได้ทำาการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะ 
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจในการทำางานของครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก

ผลการเปรียบเทียบ แรงบันดาลใจในการ
ปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 22 จงัหวดันครพนม จำาแนกตาม
สถานภาพ โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครผููส้อนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงบนัดาลใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น
ไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศกึษาและครผูู้สอน มเีปา้หมายในการปฏิบติั
งานร่วมกัน จึงเกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการทำา
งาน สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทำางาน ตลอดจนชว่ย
เหลอืดแูลกนัอยา่งสม่ำาเสมอ ทำาให้ครูมีกำาลังใจใน
การปฏบิตังิานทีด่ข้ึีน การสรา้งความสัมพนัธ์ในการ
ทำางานก่อให้เกิดพลังของผู้ร่วมงาน เกิดความรู้สึก
ทีดี่ตอ่การทำางาน เปน็การจงูใจใหบ้คุลากรเกดิการ
ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด 
เป็นไปตามแนวคิดของสุเมธ เดียวอิศเรศ (2553: 
4) ได้กล่าวว่า แรงบันดาลใจเป็นการกระตุ้นที่ทำา
ให้มนุษย์ กระทำากิจกรรมหรือพฤติกรรมออกมา
และเป็นพฤติกรรมที่ดำาเนินไปสู่เป้าหมายอย่างใด
อย่างหน่ึง แรงบันดาลใจ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การแสดงพฤตกิรรม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ทีม่อียู ่และความตอ้งการทีม่คีวามเขม้มากทีส่ดุจะ
เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์เราแสดงพฤติกรรมออกมา

ผลการเปรียบเทียบ แรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 จงัหวดันครพนม จำาแนก
ตามวทิยฐานะ โดยภาพรวม มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตก
ตา่งกัน ซึ่งไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิาน ทั้งนี้อาจเนือ่ง
มาจาก ไม่ว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
จะมีวิทยฐานะใด ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดขึ้นในตนเอง และผู้อื่นได้ ตามแนวคิดของ 
ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552: 20-23) กล่าวว่า แรง
บันดาลใจนั้น อาจไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ข้ันใดๆ ไม่มีสิ่งตอบแทนจากภายนอกมาให้ 
เปรียบเทียบ กับความต้องการเพื่อจะบอกได้ว่า
เท่ากับที่คาดหวังไว้หรือน้อยกว่าที่คาดหวังไว้  
พงึพอใจ หรอืไมเ่พยีงพอใจ แรงบนัดาลใจเกีย่วขอ้ง
กับการทีค่นคนหน่ึงมคีวามจากใจประทบัใจเลือ่มใส
ศรัทธา ในคำาพูด แง่คิด หรือการกระทำาบางอย่าง
ของใครบางคน และคำาพูดนั้น แง่คิดหรือการ 
กระทำานัน้ๆ ก้องอยู่ในความคดิติดอยู่ใน มโนภาพ 
และสิง่เหลา่นีเ้อง ทีก่ำากับใหค้นคนหนึง่ มีพฤติกรรม
หรือทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่ง จนกลายเป็นพลัง
หลักการและเป็นตัวตนในที่สุด

3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แบบขัน้ตอน คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษายคุดจิทิลั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ที่นำา
มาวิเคราะห์มีจำานวน 7 ด้าน พบว่ามี 5 ตัวแปร
ที่สามารถพยากรณ์แรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติ
งานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 
84.00 และมคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (S.E.) เท่ากับ 0.22 โดยมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ทกุดา้น ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิาน 
ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องผู้บริหารสถานศกึษายคุดิจิทลั มคีวาม
สำาคญัอยา่งยิง่ต่อการบรหิารการศกึษายุคปจัจบุนั 
ตามแนวคิดของ ฟาฏินา วงศ์เลขา (2560 อ้างอิง
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มาจาก สุจรรยา ขาวสกุล, ธีระ รุญเจริญ และ 
วรสิทธิ์ รัตนวราหะ. 2560: 140) กล่าวว่า การ
บริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นการบริหารเพื่อ
รับมือกับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็น
พลเมืองดิจิทัล ที่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโต
มากบัการใชเ้ทคโนโลย ีผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุ
ดิจิทัลจึงต้องมีความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลง ต้อง
มคีณุลักษณะ และทกัษะทีโ่ดดเดน่แตกตา่งไปจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคก่อนๆ ต้องมีวิธีคิดใหม่
ที่จะต้องนำาเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพ สามารถบริหารจัดการสถาน
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ในทุกๆ ด้าน สามารถ
รับมือและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้เรียน ครู
และบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้จน
สามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ หรอืนวตักรรม เกดิ
ความยั่งยืนในการศึกษา สามารถพัฒนาประเทศ
ชาติในอนาคตต่อไปสอดคล้องกับอนงค์นารถ  
ไชยรา (2557: 89-128) ได้ศึกษาคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และยังสอดคล้องกับ Cantwell (2003: 93) ได้
ทำาการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคเริ่มต้นศตวรรษ
ที่ 21 กับปฏิกิริยาของครูผู้สอน และวัฒนธรรม
โรงเรียน โดยใช้การศึกษาระยะยาว ในโรงเรียนรัฐ
เพนซลิวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้น้ีโรงเรียนที่
เปน็กลุ่มตวัอยา่งจะถกูจดัเปน็ 2 กลุม่ คอืโรงเรยีน
ที่ประสบความสำาเร็จในการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนท่ีไม่ประสบความสำาเรจ็ในการจดัการศกึษา 

ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มโรงเรียนที่ประสบความ
สำาเร็จในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศกึษาจะมคีวามสมัพนัธก์บัปฏกิริยิาของครผูู้
สอน และวฒันธรรมโรงเรียนอยา่งมีนยัสำาคัญ สว่น
กลุ่มโรงเรยีนท่ีไมป่ระสบความสำาเรจ็ในการจัดการ
ศกึษา พบวา่ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาจะ
ไม่มีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาของครูผู้สอน และ
วัฒนธรรมโรงเรียน แต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. จากผลการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คอื ดา้นการมวีสิยัทศันใ์นการบรหิาร ดงันัน้ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาควรคำานึงถงึบรบิทและยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาในอนาคต 
ขบัเคลือ่นด้วยการบรหิารจดัการใหม่ๆ  เพือ่ใหก้าร
ดำาเนนิงานภายในสถานศกึษาประสบผลสำาเรจ็ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จากผลการศึกษาแรงบันดาลใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม  
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นแรงบันดาล
ใจ จากเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
ให้ความสำาคัญกับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  
ของครูจากเป้าหมาย กระตุ้น และให้กำาลังใจ  
ให้ครูมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้ประสบผล
สำาเร็จ ด้วยเจตจำานงอันแน่วแน่

3. จากผลการศึกษาการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อ แรงบันดาลใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
พบวา่ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถาน
ศกึษายคุดจิทิลัสามารถพยากรณแ์รงบนัดาลใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
มีจำานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านการมีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเป็น
นักส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และด้านการมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา
ยุคดิจิทัลให้ครบในทุกๆ ด้านและร่วมมือกับครู 

ผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการการ
จัดการศึกษาในด้านอ่ืนๆ เพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อแรง
บนัดาลใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม
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