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  บทคัดย่อ   
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัของภาวะผู้น าดิจทิัลของผู้อ านวยการโรงเรยีน โรงเรียนกลุม่ 5 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 2) ศึกษาระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เหล่านี้ 3) ศึกษาภาวะผู้น าดจิิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนทีส่่งผลต่อการสร้างความสมัพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนดังกล่าว  กลุม่ตัวอย่างขนาด 270 คนสุ่มจากครโูรงเรียนดังกล่าว  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
โดยมีคา่ความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.872 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหร์ะดับความ
คิดเห็นได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์การส่งผลต่อกการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนดังกล่าวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสรา้งภาพลักษณ์ ส่วนด้านการปรับพื้นท่ีแหล่งเรยีนรู้และ
สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลีย่เป็นอันดบัต่ าสดุ 2) ระดับการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเหล่านี้ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยการประชาสัมพันธ์ มีคา่เฉลีย่เป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การปฏบิัติงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดบัต่ าสดุ 3) ภาวะผู้น าดิจิทัลของผูอ้ านวยการโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเหล่านีม้ีสี่ด้าน คือ ด้านการสร้างภาพลักษณ์  
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเป็นอันดับสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รองลงมาคือ ด้านการสรา้งโอกาส และด้าน
การเอาใจใส่ในการเรียนของผูเ้รียนและการเรียนรู้ ส่วนดา้นการปรบัพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐานต่ าสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณผ์ลได้ ร้อยละ 66.67     
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าดิจิทัล, การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชมุชน 
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Abstract  

The purposes of this research were to study: 1) level of digital leadership of school administrators of 
the Group 5 schools under the Secondary Educational Service Area Office 1; 2 )  level of school and 
community relations in these schools; 3) effect of digital leadership of school administrators on school and 
community relations of the schools.  A sample of 270 was randomly from teachers in the mentioned 
schools.  The tool used in this study was a questionnaire constructed by researcher, with content validity 
between 0.67-1.00 and reliability of 0.872. The data were analyzed in opinions are terms of percentage, 
mean, standard deviation, and the statistics were analyze the Effect to School and Community Relations is 
multiple regression equation.  

The results of this research were as follows.  1 )  Level of digital leadership of these school 
administrators was overall at the high level, of which the factor of public relation ranked at the top, follow 
by that of branding, while that of re-envisioning learning space and environment was at the bottom.  2 ) 
School and community relation of school was overall at the high level, of which the factor of public relation 
ranked at the top, follow by that of school board committee service, while that of community service was 
at the bottom.  3) Digital leadership of school administrator had effect on school and community relations 
of these schools, of which the factor of branding was statistically significant at the level of 0.01, follow by 
that of opportunity and that of student engagement or leaning was statistically significant at the level of 
0.01, while that of re-envisioning learning spaces and environment was statistically significant at the level 
of 0.05 at the bottom.  Their factors could collectively predict the effects at 66.67 percent. 

Keyword: Digital Leadership  School, and Community Relations 

 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นในยุคดิจทิัล ส่งผลให้การบรหิารราชการแผน่ดินต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยดีิจิทลัมาเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ี

ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) นอกจากน้ียังส่งผลไปถึงการจดัการศึกษาที่จะตอ้งมีการปรับเปลี่ยน

เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงในยคุดิจิทัล การจัดท าแผนการศึกษาชาติปี 2560-2579 เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความพยายามใน

การพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศโดยใช้การศึกษาเป็นเครือ่งมือในการพัฒนา มีเป้าหมายเพือ่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) โดย 3Rs คือคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ การอ่านออก

(Reading) เขียนได้(Writing) คิดเลขเป็น(Arithmatic) และ 8Cs คือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 

(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration teamwork and 
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leadership) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม กระบวนทัศน์ (Cross cultural understanding) ทักษะด้าน

การสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and media literary) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and 

learning self-reliance) ความมีเมตตา กรณุา วินัย คณุธรรมและจริยธรรม(Compassion) (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560)  

 ยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกีย่วกบัการศึกษา 

เทคโนโลยีต่างที่เข้ามามีบทบาทเป็นสื่อท่ีเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีทีเ่ข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มี

ความสะดวกรวดเร็วและประหยดัทรัพยากรยิ่งข้ึน องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาชีพใหม่ๆที่

เกิดขึ้น ส่งผลให้ผูเ้รียนจะต้องมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรยีน การที่โรงเรียนจะสามารถจดัการศึกษาใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้นได้นั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนจะท าการศึกษา

และท าความเข้าใจในบทบาทและทักษะหลักของภาวะผู้น าดิจิทลั (เยาวลักษณ์  จติต์วโรดม, 2560) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยเีพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้บคุลากรไดเ้รียนรู้ที่จะใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(2542) ได้กล่าวถึง การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ว่าจะต้อง

ยึดหลักการมสี่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรยีนจะต้องส่งเสริมให้ชุมชน 

และองค์กรในชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามบทบาทที่

เหมาะสม โดยเข้ามาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ซึ่งมีหน้าท่ี

ในการร่วมก าหนดนโยบายต่างๆของโรงเรียน การจัดกิจกรรม การให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียน สามารถการ

จัดการศึกษาได้อย่างประสิทธิภาพการร่วมมือกันระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชนก์ับท้ังโรงเรียนและ

ชุมชน คือ โรงเรียนได้ชุมชนเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาและชุมชนเองก็ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงมีความส าคญั ช่วยให้เกิดความเข้าใจ การทราบความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท้ังสองฝา่ย ลดปญัหาความขดัแย้ง ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมที่เป็นประโยชน์กบัท้ังสองฝ่าย คือโรงเรียน

กับชุมชน (ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, 2560) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ได้ก าหนดขอบข่ายของงานในด้านการสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนออกเปน็ 6 งาน ได้แก่ งานให้บริการชุมชน งานรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน งาน

เสรมิสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานจัดตั้งกลุ่ม ชมรม 

สมาคม มูลนิธ ิและงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานเหล่านี้ต้องอาศัยความสามารถ ความมมีนุษยสมัพันธ์ของผู้ประสานงาน ซึ่งผู้ที่มี

บทบาทส าคัญในการบริหารงานในส่วนนี้คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่จะต้องเป็นผู้บริหารงานในการสร้างความสมัพันธ์ที่ดี

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผา่นขอบข่ายงานท้ัง 6 ด้าน ผู้บริหารจะตอ้งมีภาวะผู้น าท่ีจะท าให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และทีส่ าคัญคือในยคุดิจิทัล การสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีช่องทางในการติดต่อประสานงาน
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ที่หลากหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้บริหารจะต้องมภีาวะผู้น าดิจิทลั รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกดิประโยชน์กับการบริหารงานใน

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยโรงเรยีนขนาด

ใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบางขุนเทียน 

โรงเรียนมัธยมวดัสิงห์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนบางกะกอกวิทยาคม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียน 

บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”์ โรงเรยีนวัดพุทธบูชา อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรยีนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา และโรงเรยีนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี มีบริบทของ

โรงเรียนที่หลากหลาย นับตั้งแต่โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ จ านวนนักเรยีนสามพันคนข้ึนไป อัตราการการแข่งขันในการเข้าศึกษา

สูง ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ง่าย ไปจนถึงโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จ านวนนักเรียนประมาณสามร้อย

คน ตั้งอยู่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร แตล่ะที่ย่อมมี

บริบทของโรงเรียนกับความสมัพันธ์กับชุมชนที่แตกต่างกันออกไป แต่โรงเรียนท้ังหมดล้วนด ารงอยู่ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยคุที่

สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุที่ผู้วิจยัได้สนใจศึกษาภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผล

ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อน าผลการวจิัยไปเป็นข้อมลูในการทีผู่้บริหารจะน าไปพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทลั 

 2.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
      วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมีดังนี้  

2.1 เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

2.2 เพื่อศึกษาระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุม่ 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

 3.3 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าดจิิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนทีส่่งผลต่อการสร้างความสมัพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับ

ชุมชนของโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

3.  สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียน ในโรงเรียนกลุ่ม 5 สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

1 อยู่ในระดับมาก 

3.2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้อ านวยการโรงเรียน ในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับมาก 

3.3 ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียน กลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
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 4.  วิธีด าเนินการวิจัย  
  4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรยีนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 291 คน จาก 11 โรงเรียน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างครูผูส้อนใน
โรงเรียนโดยใช้สตูรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ร้อยละ 5 แล้วท าการสุม่กลุ่มตัวอย่างครผูู้สอน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified sampling) โดย
จ าแนกประชากรตามขนาดของโรงเรียนออกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครูผูส้อนในโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภมูิ (Stratified sampling) แล้ว
จึงท าการสุ่มครูผูส้อนในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้วยวิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก  

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับกับภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง หน้าท่ีและประสบการณใ์นการท างาน ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของครูผส้อนและวดัภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งมลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scales) 5 ระดับ และตอนท่ี 3 สอบถามเกีย่วกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุ่ม 5 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับใดซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scales) 5 ระดับ ดังน้ี 

ช่วงคะแนน 5 หมายถึง การปฏิบตัิ อยู่ในระดับมากที่สุด  

ช่วงคะแนน 4 หมายถึง การปฏิบตัิ อยู่ในระดับมาก  

ช่วงคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตัิ อยู่ในระดับปานกลาง  

ช่วงคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตัิ อยู่ในระดับน้อย  

ช่วงคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบตัิ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

4.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความตรงของเครื่องมือ(validity) โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้อง การใช้ภาษาและครอบคลุมของรายการตัวเลือกกับประเด็นค าถาม มา

หาค่าดัชนีความสอดคล้องกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  ใช้เกณฑ์การ

พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อหา

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ (Try - out) กับกลุ่มครูผู้สอนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.872 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพทั่วไป และระดับความคิดเห็น ใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 

(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะหห์า

ความสัมพันธ์ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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 5.  สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี ้

 5.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ ครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ปีการศึกษา 2562  จ านวน 291 คน จาก 11 โรงเรียน แบบสอบถามมีความสมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 270 ฉบับ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 เพศชายจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 ด ารงต าแหน่งครูจ านวน 266 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.50 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 4 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 

 5.2 จากการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่ม 5 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสูงสุด ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.59) 

รองลงมาคือ ด้านการสร้างภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.30, S.D. = 0.67) ส่วนด้านการปรับพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้

และสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด (x̄ = 4.04, S.D. = 0.70) 

 5.3 จากการวิจัยพบว่า ระดับของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้อ านวยการโรงเรียนของ

ผู้อ านวยการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่าโดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เป็นอันดับสูงสุด (x̄ = 4.39, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20, S.D. = 0.75) ส่วนการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ าสุด 

(x̄ = 3.83, S.D. = 0.80) 

 5.4 จากการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปร ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผล

ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

พบว่า จากตัวแปรอิสระ 7 ตัว มีตัวแปรที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสิ้น 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์ ด้านการเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรียนและการเรียนรู้ ด้านการสร้างโอกาส และด้านการปรับพื้นที่แหล่งเรียนรู้

และสภาพแวดล้อมตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .816 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผู้น าดิจิทัล

ของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ร้อยละ 66.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เท่ากับ .183 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างภาพลักษณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเป็นอันดับสูงสุด 

(β = .332) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ ด้านการสร้างโอกาส มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 

(β = .233) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการปรับพื้นที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยมาตรฐานต่ าสุด (β = .147) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรยีนที่ส่งผลต่อการสรา้งความสมัพันธ์    

              ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุม่ 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 1  

ตัวแปรอิสระ B Std. Error β or Beta t Sig. 

x1 -.027 .050 -.027 -.531 .596 

x2 .098 .063 .090 1.552 .122 

x3 .323 .053 .332 5.880 .000 

x4 .224 .065 .230 3.466 .001 

x5 -.079 .071 -.085 -1.108 .269 

x6 .134 .068 .147 1.997 .049 

x7 .210 .069 .233 3.064 .002 

ค่าคงที ่ .468 .183  2.560 .011 

R = .816, R2 = .666, R2 adj. = .657, F = 74.51, Sig. = 0.00 

  
 6.  อภิปรายผล 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ ระดับภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรยีนของโรงเรียนกลุม่ 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการสื่อสาร 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เปน็อันดับสูงสุด อาจเป็นเพราะการที่ผู้อ านวยการโรงเรยีนมีทักษะในด้านการสื่อสาร สามารถ

เลือกใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) ไลน์ (line) หรือ

เว็บไซต์ (website) จะส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับ Stodd (2014 อ้างใน 

เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม, 2560) ที่ได้ศึกษาและอธิบายถึงทักษะหลักของผู้น าในยุคดิจิทัล ในส่วนของมติิการบรรยายเรื่อง ว่า

ผู้น าจะต้องมีทักษะในการเรียบเรยีงข้อมูล กลั่นกรองและเลือกช่องทางในการสื่อสารข้อมูลนั้นๆให้เหมาะสมและทันเหตุการณ์ 

2) ด้านการปรับพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อม มีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสดุ อาจเป็นเพราะ 

ผู้อ านวยการไดส้ร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีในโรงเรียน กระตุ้นใหผู้้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น แต่ในการด าเนินการพัฒนาและปรับพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่มเีทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นมี

ความสัมพันธ์กับงบประมาณของโรงเรียนที่ในแตล่ะโรงเรียนนั้นอาจจะมีงบประมาณที่ไมเ่พียงพอ จึงไม่สามารถจัดสรร

งบประมาณไปในการพัฒนาแหล่งเรียนรูไ้ด้อยา่งทั่วถึง สอดคล้องกับ เอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2533 อ้างใน จิณณวตัร  ปะโคทัง, 

2561) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้อ านวยการโรงเรียนยคุดิจิทลัว่าจะต้องมีการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้
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งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรยีนทุก

คนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน 

 6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของผู้อ านวยการโรงเรียน ในโรงเรียน

กลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า 1) การประชาสัมพนัธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เป็นอันดับสูงสดุ อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์เป็น

การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลให้ชุมชนทราบความเป็นไป และข่าวสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กาญจนา สิงห์มณี (2553) ที่ได้ศึกษาการสร้างความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยม

พระราชทานนายาว และเปรียบเทียบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมธัยมพระราชทานนายาว 

โดยผลการวิจัย พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 

จ านวน 5 ด้าน เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการประชาสมัพันธ์ ด้านการเสริมสร้างความสมัพันธ์กับ

ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้านการเป็นผู้น าและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ด้านเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียน ด้าน

การให้บริการชุมชน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการไดร้ับความชว่ยเหลือสนับสนุนจาก

ชุมชน 2) การให้บริการชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ าสดุ อาจเป็นเพราะ การให้บริการชุมชน คือ

การที่โรงเรียนมีการให้บริการทางวิชาการ ให้ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถงึการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาใช้

บริการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการให้บริการชุมชนนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของ

บุคลากร สถานท่ี และศักยภาพของโรงเรียนว่ามีทรัพยากรที่เอื้อต่อการบริการชุมชนมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายใน

การดูแลรักษาทรัพยากรของโรงเรยีนให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมให้บริการที่มีความเกีย่วข้องกับงบประมาณของโรงเรยีน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุรพันธ์  สินลี้ (2552) ทีไ่ด้ศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนไมไ่ด้ให้บริการด้านสขุภาพอนามัยและด้าน

วิชาชีพ ก าหนดเกณฑ์ในการให้บรกิาร จัดตั้งกลุม่ ชมรม สมาคม และมูลนิธิ จัดท าหอกระจายข่าวหรือคลื่นวิทยุ เนื่องจาก

ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไมด่ี ครูขาดความรู้ความถนัดเกี่ยวกบัสุขภาพอนามัยและด้านวิชาชีพ ไม่มเีวลาในการให้บริการ 

อาคารสถานท่ีคับแคบ ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา วัสดุครภุัณฑ์ ผู้บรหิารและครูขาดการประสานงานกับชุมชนในการเป็นผู้น า 

และการใหค้วามร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรงเรียนได้มาจากการคดัสรรของผู้บริหารโรงเรยีน 

การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นระบบ  

 6.3  ผลการวิเคราะหภ์าวะผู้น าดจิิทัลของผู้อ านวยการโรงเรยีนที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียน

กับชุมชน พบว่า ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลตอ่การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มี 4 ด้าน จากท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นอันดับสูงสดุ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อาจเป็นเพราะการทีผู่้อ านวยการโรงเรียนมีการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ ให้ชุมชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของโรงเรยีนไดส้ะดวกมากขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นและมั่นใจในคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

รวมไปถึงสร้างความภาคภมูิใจและความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน สอดคล้องกับ Stodd (2014 อ้างใน เยาว
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ลักษณ์ จิตต์วโรดม, 2560) ทีไ่ด้ศกึษาและอธิบายถึงทักษะหลักของผู้น าในยุคดิจิทลัมี 3 มิติหลัก โดยในมิติที่ 2 ได้กล่าวถึงผู้น า

ที่มีความสามารถในการเชื่อมโยง ว่าผู้น าจะต้องมีการท างานท่ีคล่องตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้วิธีการสร้าง

ชุมชนและเครือข่าย แล้วน าเครือข่ายมาปรับใช้กับการจดัการเปลีย่นแปลง ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น 2) ด้านการ

สร้างโอกาส ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 อาจเป็นเพราะ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนค้นหาวิธีที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และบุคลากรในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมี

ศักยภาพในการที่จะท างานตามความรับผดิชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปรับปรงุและพัฒนาโรงเรียนให้มี

ความทันสมัยและมีเทคโนโลยีทีเ่อื้อต่อการบริหารงานและการจดัการเรียนรู้ ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ Kaganer, Sieberand Zamora (2014 อ้างใน จิณณวตัร  ปะโคทัง, 

2561) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการเป็นผู้น าแบบดิจิทลัว่าต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถใหม่ (Develop new 

Capabilities) เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนพัฒนาสมรรถนะดจิิทัล เพราะเมื่อมีคนงานทีม่ีความสามารถทาง

ดิจิทัลมากขึ้น จะท าให้เกิดการมสีว่นร่วมเพิ่มพูนศักยภาพในการสรา้งสรรคส์ิ่งที่มีคณุค่าให้กับองค์การ และสอดคล้องกับ  

เอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2533 อ้างใน จิณณวตัร  ปะโคทัง, 2561) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้อ านวยการโรงเรียนยุคดิจิทัลไว้ว่า 

จะต้องการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และตัวผู้อ านวยการโรงเรียนเองจะต้องท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ด ีสามารถใช้เทคโนโลยี

การสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม 3) ด้านการเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรยีนและการ

เรียนรู ้ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 อาจเป็นเพราะ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนส่งเสรมิให้มกีารใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ที่ท าใหผู้้เรยีนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมาก

ขึ้น สอดคล้องกับ ศันสนีย์ พรมพนิิจ (2559) ท่ีได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธสิัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหวา่งบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธสิัมพันธ์พิทยาคาร โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) ด้านการปรับพื้นท่ีแหล่งเรยีนรู้และสภาพแวดล้อม ส่งผล

ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนมีการปรับปรุงสภาพพื้นทีแ่ละแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีสนับสนุนต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้

เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง รวมไปถึงการจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ี่เหมาะสมเช่น การใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด การสร้าง

เครือข่ายอินเตอร์เนต็ให้ครอบคลมุพื้นท่ี การสนับสนุนวสัดุอุปกรณต์่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ เอก

ชัย  กี่สุขพันธ์ (2533 อ้างใน จิณณวัตร  ปะโคทัง, 2561) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้อ านวยการโรงเรียนยคุดิจิทัลไว้ว่า 1

จะต้องมีการบริหารจัดการโครงสรา้งพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้แก่ ฮารด์แวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ 

(software) เน็ตเวิร์ก (network) และเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนสามารถใช้และ

เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมท้ังจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอ และสรา้งวัฒนธรรม

การท างานและบรรยากาศโรงเรียนให้มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น
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การจัดการเรยีนรู้ของครู การบริหารงานโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้นักเรียนสามารถใช้และเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ความรู้ต่างๆผ่านอินเตอร์เนต็ได้ตลอดเวลา  

 7.  ข้อเสนอแนะ            
 7.1 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนในโรงเรียนกลุม่ 5 สังกัดส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ด้านการปรับพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ที่มภีายในโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความ

สนใจที่จะเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรยีน รวมไปถึงการจดัหาอุปกรณ์ สื่อการสอนและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใหค้รูใช้ในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 7.2 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ด้านการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรยีนควรมีนโยบายที่จะท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางวิชาการแก่ชุมชน 

ในการให้บริการความรู้และข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ  สนับสนุนให้มีการน าผลงานของผู้เรียนท่ีได้พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมภายใน

โรงเรียนออกสู่ชุมชน รวมไปถึงการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี เช่นการให้บริการสนามกีฬา หรือสถานท่ีในการจัดประชุมแก่

ชุมชน ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนเกิดความสนใจ และเข้ามาท าความรู้จักโรงเรยีนมากขึ้น 

เป็นการเสรมิสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน 

 7.3 ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ด้านการสร้างภาพลักษณ ์ส่งผลต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการสร้างความเช่ือมั่นกับชุมชน  

ในคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์และ

สร้างความเชื่อมั่น ความสนใจและความภาคภูมิใจในโรงเรียนแก่ชุมชน 

 7.4 ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ด้านการเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรยีนและการ

ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนควรส่งเสรมิ และสนับสนุนให้มีการน า

เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนรู้และกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรยีนมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยี เพื่อให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนสามารถสรา้งคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตอบสนองต่อความต้องการและ

ความเชื่อมั่นของชุมชน 

 7.5 ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ด้านการสร้างโอกาส ส่งผลต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนั้นผู้อ านวยการควรพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครู และบคุลากรในโรงเรียน 

อยูเ่สมอ เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในยุคดิจิทัล สร้างภาพลักษณข์องบุคลากรที่มีความรู้
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ความสามารถและรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีในการตดิต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 7.6 ภาวะผู้น าดิจิทลัของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ด้านการปรับพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม

ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรยีนและชุมชน สร้างความ

น่าเชื่อถือของการเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ของชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 8.1 จากการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียน พบว่า ด้านการปรับ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสดุ จึงควรมีการศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกับภาวะผู้น า

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านการปรับพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดจิิทัล 

8.2 จากการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

ผู้อ านวยการ พบว่า ด้านการให้บรกิารชุมชน มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา

รูปแบบการให้บริการชุมชนของโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

8.3 จากการวิจัย พบว่าภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ไม่ครบทุกตัวแปร จึงควรหา

สาเหตุว่าตัวแปรทีไ่มส่่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเกิดจากสาเหตุใด เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา

เกี่ยวกับภาวะผู้น าท่ีส่งผลต่อการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนและชุมชนในยุคดิจิทลั  
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