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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 166 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 
14 คน และครูผู้สอน 152 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ซึ ่งมีค่าเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise Method ผลการวิจัย พบว่า  

1. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล ด้านความสามารถดิจิทัล ด้านการสื่อสารดิจิทัล ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล และด้าน
ความรู้ดิจิทัล ตามลำดับ 

2. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการศึกษา ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และ
ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ 
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ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากลุม่โรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

The Digital Leadership of School Administrators Affecting Internal Quality 
Insurance in Banglamung School Cluster1 Under the Office of Chonburi Primary  

Educational Service Area 3 
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3. ภาวะผู ้นำดิจ ิทัลของผู ้บร ิหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก (rXy=.784) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน  บางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านที่มี
อำนาจพยากรณ์คือ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล (X1) ด้านความสามารถดิจิทัล (X3) ด้านความรู้ดิจิทัล (X2) ด้าน
วัฒนธรรมดิจิทัล (X5) และด้านการสื่อสารดิจิทัล (X4) พยากรณ์ได้ร้อยละ 74 และสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z´y = .628X1 +.506X3 +.354X2 + .246X5 +.228X4 

 
คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำดจิิทัล, ประกันคุณภาพภายใน, กลุ่มโรงเรียน 
   
Abstract 

This research aimed to investigate the digital leadership of school administrators 
affecting internal quality insurance at Banglamung school cluster1 under the office of 
Chonburi primary educational service area 3. The sample was totally 166 persons, 
consisted of 14 school administrators and 152 teachers in schools which were obtained 
by the means of stratified random sampling. The tools used in the research was a set of 
5-rating scale questionnaires which had a reliability value of 0.92. The statistics used in 
the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis by stepwise method. 

The findings of the research were as follow:  
1. The digital leadership of school administrators at Banglamung school cluster1 

under the office of Chonburi primary educational service area 3 as a whole was at a high 
level, ranking from high to low of mean scores, there were digital vision, digital capability, 
digital communication, digital culture and digital knowledge respectively. 

2. The internal school quality insurance at Banglamung school cluster1 under 
the office of Chonburi primary educational service area 3 as a whole was at a high level, 
ranking from high to low of mean scores, there were educational development plans, 
setting educational standards, implementation of the educational management plan, 
follow-up on performance, self-assessment report preparation and evaluation and 
quality assurance of education. 

3. The digital leadership of school administrators and the internal school quality 
insurance at Banglamung school cluster1 under the office of Chonburi primary 
educational service area 3 was significantly positive correlation at a high level ( rXy=.784) 
of .05 respectively. 

4. The digital leadership of school administrators affected to the internal school 
quality insurance at Banglamung school cluster1 under the office of Chonburi primary 
educational service area 3 which can be accounted for digital vision (X1), digital capability 
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(X3), digital knowledge (X2), digital culture (X5) and digital communication (X4) and could 
concurrently predicted for 74.00% on the internal school quality insurance in those 
schools at a level of .05 respectively. It  could be a written equation in standardized 
score as; Z’y = .628X1 +.506X3 +.354X2 + .246X5 +.228X4 
 

Keywords: Digital Leadership, internal quality Insurance, School Cluster 
 
บทนำ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชวาทอีก
ตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูใหญ่ และนักเรียน ณ พระ
ตำหนักจิตลดารโหฐานความว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ”(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2562) ซึ่งจะเห็นว่าการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัตน์และสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 และในสภาพสังคมที่มีความพลิกผันอย่างรวดเร็ว (Disruption)  ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งการจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย และเพื่อให้
การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีภาวะผู้นำที่
ศักยภาพสูงเพื่อการปรับตัวและขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและประสบ
ผลสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (Digital Age) กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความรู ้ ความสามารถและภาวะผู ้นำเชิงดิจิทัล (Digital leadership) ที ่สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาได้ (สุกัญญา แช่มช้อย, 2561) จาก
การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นำดิจิทัลของนักวิชาการหลายๆท่าน เช่น เลอศักดิ์ ตามาและสุมาลี ศรี
พุทธรินทร์ (2564) สุกัญญา แช่มช้อย (2561) สุภวัช เชาวน์เกษม วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และสุดารัตน์ 
สารสว่าง (2564) สุรีรัตน์ รอดพ้น นเรศ ขันธะรี และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2564) Mat Rahimi Yusof, Mohd 
Faiz Mohd Yaakob and Mohd Yusri Ibrahim (2019), N. Hafiza Hamzah, M. Khalid M. Nasir 
and Jamalullail Abdul Wahab (2021), Eric Sheninger (2019) และ Kayla R. England and 
Barbara N. Martin (2018) พบว่า มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยภาวะผู ้นำดิจิทัล (Digital 
leadership) จะเกี่ยวข้องกับทักษะความสามารถ กระบวนการ วิธีการ คุณลักษณะส่วนบุคคล และกรอบ
ความคิดที่จะเอื้ออำนวยให้บุคคลหรือองค์กรนำพาสมาชิกอื่นในองค์กรให้สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ 
ภาาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นความสามารถหรือกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์
ของผู้บริหารต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และการสื่อสารดิจิทัล ตลอดจนความร่วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
และทักษะการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจบุคลากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะ
การใช้ภาวะผู้นำดิจิทัลเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา   
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้รับ การบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ 
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ประชาชนและสังคมโดยรวม จึงต้องอาศัยระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และต่อเนื่อง ซึ่งการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครอบคลุมถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือ
โดย หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาน้ันๆ ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจากเอกสารและแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ณภัทรารัตน์ ศรีเจริญ 
(2560) ศิรินทร ดงเรืองศรี (2561) ภาณุวัฒน เหมนวล พัชนี กุลฑานันท และ วินิรณี ทัศนะเทพ (2563) 
เลอศักดิ์ ตามาและสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) และศรัญญา วันลักษณ์ และพัชรา เดชโฮม (2564) 
Nane-Ejeh, S. O., & Chiaha, G. T. U. (2015) พบว่า มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ด้านกำหนด
มาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ด้านการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา 
ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง   
 กลุ ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ประกอบไปด้วย 10 โรงเรียน และเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้าในฐานะ
ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ได้จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 เพื่อตรวจเยี่ยม 
กำกับติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหา 
อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดบริหารจัดการศึกษาหลายประการ อาทิ การดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ ครบขั้นตอน มีเพียงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อ
สิ้นปีการศึกษาเท่านั้น และยังไม่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 มีความคาดหวังและมุ่งมั่นใน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการ และการใช้ภาวะ
ผู้นำท่ีสัมพันธ์กับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของภาณุวัฒน เหมนวล 
พัชนี กุลฑานันท และ วินิรณี ทัศนะเทพ (2563) ที่ได้ศึกษาพบว่า ภาวะผูนำเชิงวิสัยทัศน์ของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อยู่ในระดับสูงมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเลอศักดิ์ ตามาและ
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ที่ได้ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 อยู่ในระดับสูงมาก โดยภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ด้านการมี วิสัยทัศน์ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีส่วนผลักดันให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ ่งผู ้บริหารนับว่ามี
ความสำคัญและจำเป็นต้องแสดงภาวะผู้นำของผู้บริหารเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการ
บริหารระดับสูง จึงจะสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้ จากสภาพที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาภาวะผู ้นำดิจิทัลของผู ้บริหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมงุ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 3 ซึ่งผล
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การศึกษาดังกล่าวจะทำให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีจะนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและการดำเนินงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่     
ผันผวน (Digital Disruption) อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อศึกษาภาวะผู ้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  

4. เพื่อศึกษาผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 265 คน ซึ่งได้ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 14 คน และครูผู้สอน 152 คน รวมทั้งสิ้น 166 
คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามตารางการกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

สถานภาพ  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหารโรงเรียน   15   14 
ครูผูส้อน  250  152 

รวม  265   166 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแนวทางของลิเคริ์ท (Likert) จำนวน 43 ข้อ โดยแบบสอบถามได้รับการพัฒนาโดยใช้ความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 และนำไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามจาก
ครูที ่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นนำมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach, 1990) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ (Reliability) 
เท่ากับ 0.92  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังผู ้บริหารและ
ครูผู้สอน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นแต่ละโรงเรียนส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคนืให้
ผู้วิจัยที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และผู้วิจัยไปรับคืนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง-เดือนมีนาคม 2565   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ( f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise Method 
   
ผลการวิจัย 

1. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 3 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม 

 

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
n = 166 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 

ด้านวิสัยทัศนด์ิจิทัล 4.36 .48 มาก 1 
ด้านความรูด้ิจิทัล 4.03 .52 มาก 5 
ด้านความสามารถดิจิทัล 4.25 .53 มาก 2 
ด้านการสื่อสารดิจิทัล 4.18 .57 มาก 3 
ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล 4.14 .53 มาก 4 
เฉลี่ยรวม 4.19 .52 มาก  
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.19) 
โดยเมื ่อเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย เป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล         
(�̅�= 4.36) ด้านความสามารถดิจิทัล (𝑥= 4.25) ด้านการสื่อสารดิจิทัล (𝑥= 4.18) ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล 
(�̅�= 4.14) และด้านความรู้ดิจิทัล (�̅�= 4.03) ตามลำดับ 
 

 2. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่ 3  ค่าเฉลี ่ย และค่าความเบี ่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม 

 

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา 
n = 166 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 

ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษา 

4.09 
4.42 

.54 

.46 
มาก 
มาก 

5 
1 

ด้านการดำเนินงานตามแผนการจดัการศึกษา 4.38 .56 มาก 2 
ด้านการตดิตามผลการดำเนินงาน 4.26 .58 มาก 3 
ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.14 .58 มาก 4 
ด้านการจดัทำรายงานการประเมนิตนเอง 4.04 .56 มาก 6 
เฉลี่ยรวม 4.22 .55 มาก  
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละ
มุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 
(�̅�=4.22) ซึ ่งเมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยมากสามอันดับแรก คือ ด้านการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา (�̅�=4.42) รองลงมา คือ ด้านการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา (�̅�=4.38) 
และด้านการติดตามผลการดำเนินงาน (�̅�=4.26) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (�̅�=4.03)  
 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจทิัลกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจิทัลกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ใน
ภาพรวม 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X 
X1 1.00      
X2 .787* 1.00     
X3 .864* .912* 1.00    
X4 .876* .816* .853* 1.00   
X5 .789* .765* .857* .732* 1.00  
X .862* .964* .944* .936* .882* 1.00 
Y .892* .838* .856* .815* .846* .784* 

*มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตารางที่ 4 พบว่า เมื ่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก    
(rXy=.784) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

4. ภาวะผู้นำดิจิทลัของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษากลุม่โรงเรยีนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณผู้นำดิจิทัลกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม 

ตวัแปร b S.E.b 
 

β t Sig. 
วิสัยทัศน์ดิจิทลั (X1) .640 .044 .628   3.4196* .000 

ความสามารถดจิิทัล (X3) .548 .056 .506 5.327* .000 

ความรู้ดจิิทัล (X2) .455 .058 .354 6.542* .000 

วัฒนธรรมดจิิทัล (X5) .421 .062 .246 4.392* .000 

การสื่อสารดจิิทัล (X4) .339 .068 .228 2.658* .000 
ค่าคงท่ี (a) = 2.024       
R = .854  R2 = .742,  S.E.est = .352,  F=684.196,  P = .000 

*มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบของผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ 5 องค์ประกอบ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .854 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R 2 ) เท่ากับ 
.742 หมายถึง องค์ประกอบของผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สามารถ
พยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 74.00 เรียงตามอำนาจการ
พยากรณ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล (X1) มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณเ์ท่ากับ .640 ด้าน
ความสามารถดิจิทัล (X3) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .548 ด้านความรู้ดิจิทัล (X2) มีสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์เท่ากับ .455 ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล (X5) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .421 และด้าน
การสื่อสารดิจิทัล (X4)  มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .339 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) 
เท่ากับ .352 ตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถทำนายการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ร้อยละ 74.00 
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน มีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์ในรปูคะแนนดิบ (b) 
เท่ากับ .640, .228, .455, .421, .339 ตามลำดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β) เท่ากับ .628, .506, .354, .246, .282 ตามลำดับ และมีค่าคงที่ของสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบ (a) เท่ากับ 2.024 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ซึ ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป 
คะแนนดิบได้ดังนี้     y´ = a + bX  y´= 2.024 + .640X1 + .548X3 + .415X2 + .421X5 + .339X4 
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  Z´y = .628X1 +.506X3 +.354X2 + 
.246X5 +.228X4 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล ด้านความสามารถดิจิทัล ด้านการสื่อสารดิจิทัล ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล และด้าน
ความรู้ดิจิทัล ตามลำดับ 

2. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการศึกษา ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน         ด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
และด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ 

3. ภาวะผู ้นำดิจ ิทัลของผู ้บร ิหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก (rXY=.784) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน    บางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านท่ีมี
อำนาจพยากรณ์คือ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล (X1) ด้านความสามารถดิจิทัล (X3) ด้านความรู้ดิจิทัล (X2) ด้าน
วัฒนธรรมดิจิทัล (X5) และด้านการสื่อสารดิจิทัล (X4) พยากรณ์ได้ร้อยละ 74 และสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z´y = .628X1 +.506X3 +.354X2 + .246X5 +.228X4 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผู้วิจัยนำประเด็นท่ีสำคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล ด้านความสามารถดิจิทัล ด้านการสื่อสารดิจิทัล ด้านวัฒนธรรม
ดิจิทัล และด้านความรู้ดิจิทัล ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทัน สอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีความพลิกผันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยได้เข้าร่วมประชุมและเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีภาวะผู้นำในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาวะผู้นำดิจิทัล (Digital leadership) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของเลอศักดิ์  ตามา และสุมาลี ศรีพุทธริ
นทร์ (2564) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุภวัช เชาวน์เกษม วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และสุดารัตน์ สารสว่าง (2564) ที่ได้ศึกษา
พบว่าภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรีรัตน์ รอดพ้น นเรศ ขันธะรี 
และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2564) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 และพบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบาง
ละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีการ
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง นอกจากนี้
สถานศึกษายังมีกลไกที ่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนในด้านคุณภาพการศึกษาว่า มีการดำเนินงานจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและบรรลุ
เป้าหมาย ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัญญา วันลักษณ์ และพัชรา เดชโฮม (2564) ที่
ได้ศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำ
อนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เลอศักดิ์ ตามาและสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ที่ได้
ศึกษาพบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิรินทร ดงเรืองศรี (2561) ได้
ศึกษาถึงการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของณภัทรารัตน์ ศรีเจริญ (2560) ที่
ได้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก (rXY=.784) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังใช้เป็นเครื ่องมือหลักในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้การวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของเลอศักดิ์ 
ตามาและสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ที่ได้ศึกษาพบว่าภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาณุวัฒน์ เหมนวล พัชนี กุลฑานันท์ 
และวินิรณี ทัศนะเทพ (2563) ที ่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู นำผูบริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
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และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่ามีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
รัตนา เหลืองาม (2562) ที่ได้ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาใน ศตวร รษที่ 21 กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์มีจำนวน 5 ด้านพบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ได้ร้อยละ 74 และเรียงลำดับดา้น
ที่มีอำนาจพยากรณ์คือ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล (X1) ด้านความสามารถดิจิทัล (X3) ด้านความรู้ดิจิทัล (X2) 
ด้านวัฒนธรรมดิจิทัล (X5) และด้านการสื่อสารดิจิทัล (X4) ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำไม่ว่าจะผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา และพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ จนทำให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำดจิิทัลสงูขึ้น สามารถนำไปใช้ในการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งผลให้ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนผลักดัน
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของเลอศักดิ์ ตามา และ
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ที่ได้ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 22 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและผลการวิเคราะห์อำนาจ พยากรณ์ พบว่า มี
องค์ประกอบ 5 ด้าน สามารถพยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา ได้รอ้ย
ละ 78 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนา เหลืองาม (2562) ที่ได้ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อประสิทธิผลของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ภาวะผู้นำด้านความรู้ดิจิทัลและด้านวัฒนธรรมดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยสองอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 ควรได้ศึกษาหาความรู้ 
ติดตามข่าวสารเกี ่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) เพื่อให้มีความรู้เท่าทันด้านดิจิทัล 
(Digital literacy) สร้างสรรค์บรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อการได้รับความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึน 

2. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีพบว่า ด้านการจัดทำรายงานการประเมนิ
ตนเอง ด้านการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
สามอันดับสุดท้าย ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และสง่ผลตอ่
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความเข้มแข็งของ
การใช้ภาวะผู้นำดิจิทัลที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมี
การสร้างเครือข่ายการใช้ภาวะผู้นำดิจิทัลในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง  
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจทิัลในมิติอื่นๆ และศึกษาถึงการใช้ภาวะผูน้ำดิจทิลั
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานในสถานศึกษา เช่น การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
การบริหารคุณภาพ และการพัฒนาวิชาการ ในระดับกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำดิจิทัลและการดำเนินงานประกันคุณภาพในและ
ภายนอก กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
 3. ควรมีการศึกษากระบวนการใช้ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานในมิติอื่นๆ 
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