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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยา

เขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 494 คน กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ที่ใชใน

การวิจัย ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 

216 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง ชนิด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

คาที  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และ (2) ผลการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางเพศกับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คำสำคัญ: ภาวะผูนำดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษา  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To examine the digital leadership of school 

administrators in Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area 

Office, and (2) To compare the digital leadership of school administrators in Sahawitayakate Rayong 2 

Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office. 

This research methodology was a survey research. The population consisted of 494 teachers in 

Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office. Sample 

size was determined by Krejcie and Morgan’s Table. The sample were 216 teachers in Sahawitayakate 

Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office, obtained by sample 

random sampling method. The research instrument was a 5-level scale questionnaire on the digital 
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leadership of school administrators in Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary 

Educational Service Area Office. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, 

percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

 The major research findings were that: (1) The digital leadership of school administrators in 

Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office was at 

high level in whole and in part; and (2) The comparison results showed that, as classified by gender, 

the teachers’ opinions towards the digital leadership of school administrators in Sahawitayakate Rayong 

2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area was significantly different at the .01 

level. 

Keywords: Digital Leadership, School Administrators 

 

บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตท่ีผานมาซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังน้ัน

ในฐานะผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจำเปนท่ีตองเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองใหทันตอสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ประภาส วรรณทอง, 2559: 22)  

พัฒนาการจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคดิจิทัลในปจจุบันจะเห็นไดวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน

โดยเฉพาะในปจจุบันน้ีนับไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร และอินเทอรเน็ต ซึ่งความกาวหนาของเทคโนโลยีน่ีเองท่ีทำใหครู 

อาจารยและนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดโดยไมมีขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือแมแตสถานท่ี 

คุณลักษณะยุคดิจิทัล (Characteristics of Digital Era) ท่ีสำคัญตามความคิดของผูเขียนมี 3 ประการคือ 1. ความรวดเร็ว

ในการสื่อสารไมวาจะเปนการจัดเก็บ หรือการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ของผูใช 2. การใชเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ไมมีขอบเขตหรือขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำใหสามารถเขาถึงไดทุกที่ และทุกเวลา และ 3. การใช

เทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายตางๆใหทุกคนสามารถจัดเก็บ เขาถึง ใชพัฒนาความรู เผยแพรและแบงปน

ความรูไดอยางทั่วถึง คุณลักษณะสำคัญของยุคดิจิทัลขางตนนี้จึงมผีลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารเปน

อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของระบบสารสนเทศ (Information System) เพ่ือการบริหารและการจัดการความรู 

(Knowledge Management) ของสถานศึกษาซึ่งมีความจำเปนและมีความสำคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบริหารสถานศึกษา ทัศนคติตอเทคโนโลยีและความสามารถในการใชเทคโนโลยีในปจจุบันของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

ถูกตองยอมมีผลทำใหการลงทุนและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ของสถานศึกษาเปนไปอยางเหมาะสมเกิดความคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานของสถานศึกษา (สุกัญญา แชมชอย, 2561)  

ยุคดิจิทัล (Digital Era) คือ ยุคของอิเลโทรนิคสที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วในการสื่อสารการ

สงผานขอมูลความรูตางๆที่มีอยูในสังคมไมวาจะเปนขาวสาร ภาพหรือวิดีโอที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วทุกท่ี

และทุกเวลา คุณลักษณะยุคดิจิทัล (Characteristics of Digital Era)พัฒนาการจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคดิจิทัลใน

ปจจุบันจะเห็นไดวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะในปจจุบันนี้นับไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร และ

อินเตอรเน็ต ซึ ่งความกาวหนาของเทคโนโลยีนี่เองที่ทำใหครู อาจารยและนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลความรูไดโดยไมมีขอจำกดัในเรื่องเวลาหรือแมแตสถานที่ คุณลักษณะยุคดิจิทัลที่สำคัญ มี 3 ประการ คือ 1. 

ความรวดเร็วในการสื่อสารไมวาจะเปนการจัดเก็บ หรือการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ของผูใช 2. การใช

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไมมีขอบเขตหรือขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำใหสามารถเขาถงึไดทุกที่ และทุกเวลา และ 
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3. การใชเทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายตางๆใหทุกคนสามารถจัดเก็บ เขาถึง และใชพัฒนาความรู เผยแพร

และแบงปนความรูไดอยางทั่วถึง รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในปจจุบัน (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ,  

2555: 13) 

  จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี ้ ถารู จักนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชใหเกิด

ประโยชนในดานตางๆเชน การจัดการเรียนการสอน หรือการเชื่อมโยงขอมูลความรูจากโลกภายนอกสูหองเรียนโดยผาน 

Internet ก็จะทำใหนักเรียนสนุกกับการเรียนรูมากขึ้น ครูสามารถเลนบทบาทเปนผูอำนวยการเรียนรูไดดี นักเรียน

สามารถเรียนรูแบบสืบสอบ ( Inquiry Learning) หรือเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) ในหองเรียนหรือ

นอกหองเรียนไดอยางสนุกสนาน นอกจากนี้ครูอาจารยยังสามารถสรางบรรยากาศชั้นเรียนใหเปนแบบชั้นเรียนดิจิทัล 

(Digital Classroom) ไดอีกดวย ผูวิจัยเห็นวาเทคโนโลยีไมสามารถมาสอนแทนครูได แตครูที่ไมใชเทคโนโลยีจะตองถูก

แทนที่โดยครูที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ีในการบริหารดานอื่น ๆ ตลอดจนงานความสัมพันธกับชุมชน เหลาน้ี

สถานศึกษาจะตองสรางระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารตองนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย มาใชในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอยางเหมาะสมกับยุคสมัยอยางคุมคา  

  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนกลุม

โรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง วามีความสามารถในการใชภาวะ

ผูนำดิจิทัลอยูในระดับใด ปจจัยใดบางที่มีผลตอการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

โรงเรียน และผลการนำไปใชทำใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ภาวะผูนำดิจิทัลดานการเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสราง

บารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership) 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) 

การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

Consideration) 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 494 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 216 คน ไดมาโดยการเปดตารางของ Krejicie and Morgan (1970, pp 607-608)  

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

 3.1 ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน 
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 3.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผูนำดิจิทัลดานการเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการมีอิทธิพลอยาง

มีอุดมการณหรือการสรางบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership) 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) 3) ดานการกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) ดานการคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ซึ่งผูวิจัยไดนำแนวคิดและผลงานวิจัยของขวัญตา เก้ือกูลรัฐ. (2554) 

มาปรับปรุงประยุกตใหเขากับบริบทของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 ตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตัวแปลตน            ตัวแปลตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนำดิจิทัลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เพื่อใช

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s five rating scale) 

โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2555: 123) กำหนดประเด็นของคำถามให

สอดคลองกบัวัตถุประสงคครอบคลุมกรอบแนวคิดทั้ง 4 ดานและรายการเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นำ

แบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถกูตอง เหมาะสมความ

ครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือไดวามีความเท่ียงตรงเน้ือหา ไดคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.67 -1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ที่ไมใช

กลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื ่อหาคาความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.70 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณทำงาน 

ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ประกอบดวย 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการ

สรางบารมี  

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

3. ดานการกระตุนการใชปญญา 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย คือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการสรางแรง

บันดาลใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลำดับ  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสห

วิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน พบวา เพศหญิงมากกวา

เพศชาย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีเพียงดานเดียวคือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ผูวิจัยอภิปรายผลดังน้ี 

1. ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย คือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการสรางแรง

บันดาลใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลำดับ 

ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนกลุมโรงเรียนสห

วิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาระยอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณหรือการสรางบารม ีแสดงวา พฤติกรรมที่ผูนำแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทำงานที่เปนกระบวนการทำ

ใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธาภาคภูมิใจ และไววางใจในความสามารถของผูนำที่มีความยินดีที่จะทุมเทการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจโดยผูนำจะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นเสียสละเพื่อประโยชนของกลุมเนน

ความสำคัญในเรื ่องคานิยม ความเชื ่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนำจะมี

คุณลักษณะสำคัญในดานการมีวิสัยทัศน และการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผู รวมงานมีความมุงมั ่นและทุมเทในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตัวเอง มีการเห็นคุณคาในตนเองมีศีลธรรม

และจริยธรรม ซึ ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพนัส ชมพูวาลา (2562: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการสงเสริม

คุณลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิษถ เขต 2 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 เพื่อหาแนวทางการสงเสริมคุณลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 ประชากร

ที่ใชศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถเขต 2 จำนวน 25 คน และครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำนวน 330 คน รวมจำนวน 355 คน เครื ่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบภาพ

คุณลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 แบบสัมภาษณเชิงลึก และ แบบบันทึกสนทนากลุม  
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ผลวิจัยพบวา คุณลักษณะภาวะผูนำการเปลีย่นแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอน เมื่อพิจารณาตามองคประกอบคุณลักษณะ 5 ดาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการกระตุนทางปญญา ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานการเปนแบบอยางท่ีดีและการสรางบารมี และ ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสห

วิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน พบวา เพศหญิงมากกวา

เพศชาย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีเพียงดานเดียวคือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับปฏิบัติภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เพศหญิงมากกวาเพศชาย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน มีเพียงดานเดียวคือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งทำใหสงผลตอระดับปฏิบัติภาวะผูนำดิจิทัล

ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

อาจขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน การตั้งใจของผูกรอกแบบสอบถาม อารมณของผูกรอกแบบสอบถาม เวลาในการกรอก

แบบสอบถาม และสถานท่ีและอากาศรอน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธุมากร เจดียคำ (2559 : บทคัดยอ) ได

ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีผลการวิจัย พบวา 1. ภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 2. ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของทิพวัลย ชาลีเครือ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบวา  

1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดาน

การกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคำนึงถึงปจเจกบุคคล และดานการสรางแรงบันดาล

ใจ ตามลำดับ 

2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานความประพฤติในการรักษาวินัย ตามลำดับ 

3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมมีความสัมพันธอยูในระดับสูงอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ดานการคำนึงถึงปจเจกบุคคล (X1) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานผลการปฏิบัติงาน (Y1) รองลงมาคือ ภาวะผูนำการ
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เปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ (X2) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานคุณธรรม จริยธรรม (Y2) และภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา (X3) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Y4) ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อจะไดนำมาเปนแนวทางในการบริหารงาน

ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาระยอง ซึ่งผูวิจัยไดนำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะ

สำหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยที ่คนพบ จะเห็นไดวาการบริหารงานระดับปฏิบัติของภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ตามตัวแปรตาม

ท้ัง 4 ดาน 

 2. ผลการวิจัยในสิ่งที่เปนประโยชนตอการบริหารงานโรงเรียนในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง หนวยงานตนสังกัดควรนำไปประชาสัมพันธ และประยุกตใชกับสภาพ

บริบทของแตละโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีคนพบวาการบริหารงานกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาระยอง และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ตามลำดับดังน้ี  

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี คือผู บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 

หลีกเลี่ยงการใชอำนาจเพ่ือประโยชนสวนตน  

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ คือผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกแกเพ่ือรวมงาน 

3. ดานการกระตุนการใชปญญา คือผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกแกเพ่ือนรวมงาน 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คือผูบริหารสนับสนุนเพื่อรวมงานใหพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 

พัฒนาความรูความสามารถดานดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 5. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

6. ควรมีการวิจัยใชตัวแปรอ่ืน และมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 
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