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การพัฒนาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 2) พัฒนาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ านวน 30 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ความ
เที่ยง ความตรงเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ผลการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ ด้านความรู้และทักษะในการใช้ดิจิทัล ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรในยุคดิจิทัลด้านการมีวิสัยทัศน์ 
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ดิจิทัล และการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความพึงพอใจ ด้านความร่วมร่วมมือ และด้านผลสัมฤทธิ์ 2) เครื่องมือแบบ
ประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มีจ านวน 
50 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต สเกล 5 ระดับ 3) ผลการตรวจสอบความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในได้ ค่าสัม
ประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.975 และความเที่ยงรายด้าน มีค่าอยู่ระหว่าง .778 - .930 4) ผลการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้ค่า IOC รายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าดิจิทัลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา การพัฒนาเครื่องมอื 

Abstract 
 The aims of the research were as follows; (1) to study the effects of school principal’s digital 

leadership’s administrator effecting to the school effectiveness; (2) to develop the digital leadership’s 
administrator assessment effecting to the school effectiveness; (3) to examine the quality of  
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developed instrument. The sample was 30 teachers in secondary educational service area office 2. 
The instrument quality was examined by content validity.  

The result of the research were as follows: (1) the digital leadership’s administrator included 
by four issues namely using digital knowledge and skills, creating learning culture organization of 
digital generation, support and development to use digital and school effectiveness including four  
issues as to adapting ability, satisfaction, co-operation and achievement; (2) 50 questions of digital 
leadership’s administrator assessment effecting to the school effectiveness by using 5 Likert scales; 
(3) the result of checking internal consistency that got 0.975 of Cronbach’s alpha and  validity of each 
issue was as to .778-.930; (4) IOC of each item was 0.80-1.00 
Keyword : administrator competency, disruptive education, instrument developing 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยตลอดจนการปฏิรูปประเทศ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ได้
ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่  21 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน รวมถึงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที ่และในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้น
การลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เร่งส่งเสริมลงทุนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อผลิต
ก าลังคนท่ีมีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น 
และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
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 จุดเริ่มต้นในการจัดการศึกษาก็คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ ของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที ่หรือ 
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) สถานศึกษาเป็นแหล่งรวม
ความรู้และเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน
ยุคดิจิทัล การบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะต้องตามความเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะผู้น า ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทางการศึกษาให้
ตอบสนองต่อการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทของสถานศึกษา 
ในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีผลกระทบต่อการบริหาร
สถานศึกษาท้ังที่เป็นปัจจัยเอื้อ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (สุกัญญา  แช่มช้อย, 2561) 
 สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจะเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่า การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมท้ังด้านสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ทรัพยากรที ่
เพียงพอ และเหมาะสมอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับยุคในปัจจุบัน เพื่อให้การจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษามีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะในทุก ๆ ด้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องได้อย่างมีความสุข แนวทางที่จะท าให้
กระบวนการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารโรงเรียนที่มีบทบาทในการน าให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 
ประยุกต์และปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติกรณ์  รักษาดี (2561) พบว่า ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันระดับสูงในทิศทางบวก งานวิจัยของ ขวัญฤทัย  ภู่สาระ (2562) พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ผู้น าจึงต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมและ
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล เพื่อการบริการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล (สุวิมิล  มธุรส 
และคณะ, 2562) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจะท าให้สถานศึกษามีประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันนี้  ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจึง
จ าเป็นต้องมีความสามารถในด้านดิจิทัล จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้น า 
สอดคล้องกับท่ี สุกัญญา  แช่มช้อย (2561) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าดิจิทัล เป็นการน าของผู้บริหารองค์กรในยุคดิจิทัล ที่มี
พฤติกรรมสามารถน าองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอิทธิพลของดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริหารสถานศึกษานั้น ต้องมีการ
ปรับตัว แนวคิดต่าง ๆ ที่มีการตระหนักถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และจากการทบทวนในบริบทของประเทศไทย ยังไม่มี
การศึกษาภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
พฤติกรรมความเป็นผู้น าโดยมีทักษะที่ส าคัญคือด้านดิจิทัลมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้วิจัย  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ซึ่งการวิจัยจะท าใหไ้ด้แบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาจนได้แบบประเมินท่ีมีคุณภาพ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อีกต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าดจิิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีตอ่ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
(2) พัฒนาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดจิิทัลของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 
(3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย อีกท้ังยังเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว ้3 ข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียมโครงการวิจัย 
การจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัยโดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ 

งานวิจัย อีกทั้งยังวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและได้ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และน าผลที่ได้จาก
การศึกษามาจัดท าโครงการวิจัย พร้อมท้ังเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่บัณฑิต 
วิทยาลัยแต่งตั้ง รับข้อเสนอจากคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย และจัดท าโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ เสนอต่อ
ภาควิชาเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม เอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือในเบื้องต้น น า

เครื่องมือไปทดลองใช้และปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ พร้อมทั้งน าเครื่องมือที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
และน าเครื่องมือที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล อีกท้ังยังวิเคราะห์ผลการวิจัย โดย
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแบบอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้บรหิารสถานศกึษาที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าดิจิทัล และประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
 1.2 สังเคราะห์ตัวแปรภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา 

1.3 ก าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิทัล 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และ
ทักษะในการใช้ดิจิทัล 2) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรในยุคดิจิทัล 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การสนับสนุน ส่งเสริม 
และพัฒนาการใช้ดิจิทัล ประสิทธิผลของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการปรับตัว 2) ด้านความ
พึงพอใจ 3) ด้านความร่วมมือ 4) ด้านผลสัมฤทธ์ิ 
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 ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบ
ประเมิน 
 2.2 สร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิทัล และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับของ Likert (1974) 
 2.3 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง และรับข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 2.4 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ส านวนภาษาและหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: 
IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 2.5 น าแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอประธานและคณะกรรมการผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณา 

ขั้นที่ 3 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์

ในการทดลองใช้ (Try out) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ไปยังโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3.2 ผู้วิจัยส่งแบบประเมินให้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จ านวน 30 ฉบับ พร้อมได้ก าหนดวันรับแบบ
ประเมินคืน และในกรณีที่ไม่ได้แบบประเมินคืนตามที่ก าหนด ผู้วิจัยจะด าเนินการติดตามสอบถามโดยตรงกับกลุ่ม
ทดลองใช้ (Try out)  เพื่อให้ด าเนินการส่งแบบประเมินกลับมาโดยเร็ว 
 3.3 น าข้อมูลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) และความสอดคล้องภายในของ
แบบประเมินโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach (1990)  

3.4 น าแบบประเมินที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วน าเสนอกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจพิจารณาเป็นขั้นตอน
สุดท้าย เพื่อจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ อีกทั้งยังจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ และจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อท าการอนุมัติต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้วิจัยสังเคราะห์ตัวแปรภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาเพื่อใช้
เป็นขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ดังนี้ ภาวะผู้น าดิจิทัลประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และทักษะใน
การใช้ดิจิทัล 2) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรในยุคดิจิทัล 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาการใช้ดิจิทัล ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการปรับตัว 2) 
ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านความร่วมมือ 4) ด้านผลสัมฤทธ์ิ 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 50 ข้อ ได้ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม IOC ผลการประเมิน 
ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ด้านความรู้และทักษะการใช้ดิจทิัล รวม 8 ค าถาม   
1 ผู้บริหารมีความสนใจและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยดีจิิทัล 1.00 ใช้ได้ 
2 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปใช้ส าหรับการบรหิารจดัการในสถานศึกษาอย่าง

หลากหลายเช่น ใช้ในการนิเทศการสอน การประชุมทางไกล เป็นต้น 
1.00 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารส่งเสรมิ สนับสนุนให้มีการจัดระบบและเช่ือมโยงการใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั 

1.00 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารส่งเสรมิให้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยดีิจิทัลให้สอดคล้อง
กับผู้เรยีน และสนับสนุนใหผู้้เรียนได้ใช้เทคโนโลยตี่าง ๆ ในการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม 

1.00 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปเปน็ส่วนหนึ่งในการจัดการเรยีนการสอนไดส้อดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียนแตล่ะคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.00 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาพัฒนาการคิดของผู้เรยีนให้เกิด
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.00 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมให้น าข้อมลูสารสนเทศจากเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้ในการพัฒนาทักษะการตัดสนิใจของผู้เรียน 

1.00 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้รียน 
 

1.00 ใช้ได้ 

 ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรในยุคดิจิทัล รวม 7 ค าถาม   
9 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปใช้ส าหรับการบรหิารงานในสถานศึกษาอย่างเป็นประจ า 1.00 ใช้ได้ 
10 ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดจิิทัลในการสื่อสารกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง

สม่ าเสมอ 
1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม IOC ผลการประเมิน 
11 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปใช้ปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 1.00 ใช้ได้ 
12 ผู้บริหารพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัของสมาชิกในองค์กร 1.00 ใช้ได้ 
13 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงาน 
1.00 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 1.00 ใช้ได้ 
15 ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดจิิทัลได้อยา่งเหมาะสมกับการด าเนินงาน 1.00 ใช้ได้ 
 ด้านการมีวิสัยทัศน์ รวม 5 ค าถาม   

16 ผู้บริหารมีการน าข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ
มุมมองวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

1.00 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารมีการก าหนดวสิัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.00 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารสามารถสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรเกิดการรบัรู้ร่วมกันถึงบทบาทและ
ความส าคญัของเทคโนโลยีดจิิทัลที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

1.00 ใช้ได้ 

19 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามีความทา้ทายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัแกส่มาชิกในองค์กร 1.00 ใช้ได้ 
20 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้ครูและบุคลากรใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนรู้ 
 

1.00 ใช้ได้ 

 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ดิจิทัล รวม 8 ค าถาม   
21 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสรมิให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทัลในการจัดการเรียน

การสอน 
1.00 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัต่าง ๆ แก่ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน 

1.00 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารมีการพัฒนาเทคโนโลยดีิจทิัลภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 1.00 ใช้ได้ 
24 ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยดีิจิทัลอย่างเหมาะสม เพียงพอกับความ

จ าเป็น 
1.00 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาครูและบคุลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

1.00 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1.00 ใช้ได้ 

27 ผู้บริหารจัดอบรมพัฒนาครูและบคุลากรในสถานศึกษาให้มีทักษะในการสร้างสื่อดิจิทลั
อย่างต่อเนื่อง  

1.00 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารพัฒนาครูใหม้ีทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อเป็นศูนยร์วมข่าวสารข้อมลูและแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

1.00 ใช้ได้ 
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ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

 ด้านความสามารถในการปรับตัว รวม 5 ค าถาม   
29 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนยอมรับในการปรับปรุง เปลีย่นแปลง

กระบวนการจดัการเรียนการสอน และระบบการบริหารงาน 
1.00 ใช้ได้ 

30 ครู และบุคลากรทางการศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการด าเนนิงาน 1.00 ใช้ได้ 
31 หลักสตูรสถานศึกษามีความยืดหยุน่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมใน

ยุคดิจิทัล 
1.00 ใช้ได้ 

32 ผู้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียนในยุคดจิิทัล 1.00 ใช้ได้ 
33 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาบรูณาการใช้ในการจัดการเรยีนรู้

ได้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละบุคคล 
1.00 ใช้ได้ 

 ด้านความพึงพอใจ รวม 9 ค าถาม   
34 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีเจตคติเชิงบวกต่อภาระงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 1.00 ใช้ได้ 
35 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 1.00 ใช้ได้ 
36 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ 1.00 ใช้ได้ 
37 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เป้าลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
1.00 ใช้ได้ 

38 ครูและบุคลากรในสถานศึกษายอมรับ และปฏิบัตติามนโยบาย มาตรการ และข้อตกลง
ร่วมกันในการด าเนินงาน 

1.00 ใช้ได้ 

39 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

1.00 ใช้ได้ 

40 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความเต็มใจในการปฏิบตัิงานร่วมกนั 1.00 ใช้ได้ 
41 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 0.80 ใช้ได้ 
42 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานด้วยนวัตกรรม

ใหม่ ๆ 
1.00 ใช้ได้ 

 ด้านความร่วมมือ รวม 4 ค าถาม   
43 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอนและเป็น

ระบบ 
1.00 ใช้ได้ 

44 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสรา้งข้อตกลงร่วมกันในสถานการณต์่าง ๆ ตลอด
การด าเนินงานร่วมกัน 

1.00 ใช้ได้ 

45 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 1.00 ใช้ได้ 
46 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสื่อสารที่ชัดเจน มคีวามเข้าใจตรงกัน จนเกิด

ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 
1.00 ใช้ได้ 

 ด้านผมสัมฤทธิ์ รวม 4 ค าถาม   
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47 นักเรียนในสถานศึกษาจบการศึกษาแต่ละระดบัไดต้ามเวลา ครบตามหลักสูตรที่ก าหนด 1.00 ใช้ได้ 
48 ผลทดสอบระดับชาติในภาพรวมของสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.00 ใช้ได้ 
49 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมไดเ้หมาะสมกับยุคดจิิทัล 0.80 ใช้ได้ 
50 นักเรียนในสถานศึกษาเข้าศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น 1.00 ใช้ได้ 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีจ านวนข้อค าถาม ทั้งหมด 50 ข้อค าถาม ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหาร

สถานศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัล รวม 8 ข้อค าถาม 2) ด้านการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรในยุคดิจิทัล รวม 7 ข้อค าถาม 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ รวม 5 ข้อค าถาม 4) ด้านการ

สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ดิจิทัล รวม 8 ข้อค าถาม ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 1) 

ด้านความสามารถในการปรับตัว รวม 5 ข้อค าถาม 2) ด้านความพึงพอใจ รวม 9 ข้อค าถาม 3) ด้านความร่วมมือ รวม 

4 ข้อค าถาม 4) ด้านผมสัมฤทธ์ิ รวม 4 ข้อค าถาม โดยมีระดับของอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผลการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง ได้ค่า IOC รายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 

3. ผลการทดลองใช้แบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สามารถวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดยใช้วิธี

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach (1990) ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และความสอดคล้องภายในของแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น า

ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ล าดับที ่ ตัวแปร จ านวนข้อ ค่า Alpha Cronbach 
 ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา   
1 ด้านความรู้และทักษะในการใช้ดิจทิัล 8 .918 
2 ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรในยุคดิจิทัล 7 .916 
3 ด้านการมีวสิัยทัศน ์ 5 .904 
4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ดิจิทัล 8 .930 
 ประสิทธิผลของสถานศกึษา   
5 ด้านความสามารถในการปรับตัว   5 .778 
6 ด้านความพึงพอใจ 9 .918 
7 ด้านความร่วมร่วมมือ 4 .873 
8 ด้านผลสัมฤทธ์ิ 4 .884 
 รวม 50 .975 
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จากตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

.975 เมื่อพิจารณารายด้านมีค่าระหว่าง .778 - .930 โดยด้านท่ีมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมาก

ที่สุด คือด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ดิจิทัล และด้านที่มีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

นบาคน้อยที่สุด คือด้านความสามารถในการปรับตัว 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยพบว่าแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 1 ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัล มี 
4 ตัวช้ีวัด 8 ข้อค าถาม 2) ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรในยุคดิจิทัล มี 4 ตัวช้ีวัด 7 ข้อค าถาม 3) ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ มี 2 ตัวช้ีวัด 5 ข้อค าถาม 4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ดิจิทัล มี 3 ตัวช้ีวัด 8 ข้อ
ค าถาม ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความสามารถในการปรับตัว มี 4 
ตัวช้ีวัด 5 ข้อค าถาม 2) ด้านความพึงพอใจ มี 5 ตัวช้ีวัด  9 ข้อค าถาม 3) ด้านความร่วมมือ มี 4 ตัวช้ีวัด 4 ข้อค าถาม 
4) ด้านผมสัมฤทธิ์ มี 3 ตัวช้ีวัด 4 ข้อค าถาม โดยมีระดับของอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผลการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ได้ค่า IOC รายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรี
สะอาด (2545) ท่ีกล่าวว่า ดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach (1990) พบว่า ในส่วนท่ี 1 ภาวะ

ผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 1) ด้านความรู้และทักษะในการใช้ดิจิทัล มคี่า .918 2) ด้านการสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ขององค์กรในยุคดิจิทัล มีค่า .916 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่า .904 และ 4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และ

พัฒนาการใช้ดิจิทัล มีค่า .930  ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 1) ด้านความสามารถในการปรับตัว มีค่า .778 

2) ด้านความพึงพอใจ มีค่า .918 3) ด้านความร่วมร่วมมือ มีค่า .873 4) ด้านผลสัมฤทธ์ิ มีค่า .884 และมีค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .975 แสดงว่าแบบประเมินมีค่าความเช่ือมั่นสูงตามเกณฑ์ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป จึงสามารถน าแบบ

ประเมินนี้ไปใช้ได้ ดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2545)  ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาระดับความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ ควรมี

ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .70 ขึ้นไปจึงถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
(1) สามารถน าแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ 
(2) น าข้อค าถามบางส่วนของแบบประเมินที่สอดคล้องกับงานวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ให้ได้เครื่องมือในงานวิจัย

ต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการสังเคราะห์ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้
ได้แบบประเมินที่มีความครอบคลุมในนิยามของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศกึษา
มากยิ่งข้ึน 
(2) ควรมีการพัฒนาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารกับเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
(3) ควรมีการพัฒนาแบบประเมินประสิทธิผลของของสถานศึกษากับเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
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