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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล 2) ศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้ให้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร 
และผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองยุคดิจิทัล จำานวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
ผู้บริหาร และครู โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต จำานวน 297 
คน แบบสอบถามทีใ่ช้เปน็ แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบ
ด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวจิยัสรปุได้ดังน้ี ผลการวเิคราะหคุ์ณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศกึษาเอกชน 
เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล อยู่ในระดับ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน แนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล พบว่า คุณลักษณะของ 
ผู้บริหารในยุคดิจิทัล อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควรมีแนวทางในการส่งเสริมบทบาทครูต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
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Abstract
This research aims to 1) studying desirable characteristics of administrators of  

private educational institutions in Dusit District in the digital 2) studying the level of desirable  
characteristics of administrators of private educational institutions in Dusit District in the 
digital 3) proposing guidelines for developing desirable characteristics of private school  
administrators in Dusit District Administration of private educational institutions in Dusit District  
in the digital. This research was a mixed research. The interview from administrators and 
teachers in school under the office of Private Education in Dusit district for 14 people with 
knowledge about the digital age. The sample group used to answer the questionnaire  
were administrators and teachers of schools under the Office of the Private Education 
Commission, Dusit District, for 297 people. scale assessment of the 5 levels.The statistics  
used in the data analysis consisted of percentage, mean, and standard deviation and  
content analysis.

The research found that Analysis results of desirable characteristics of Private school 
Administrators Dusit District in the Digital Dusit District in the Digital has high degree. 

Degree of desirable characteristics of Private school Administrators Dusit District  
in the Digital Dusit District in the Digital had high degree. Guidelines to promote the  
characteristics of Private school Administrators Dusit District in the Digital Dusit District 
in the Digital are found that character of digital aged teachers were high. The managers 
could promote character of teachers to leaning technology for feasibility analysis and use to  
maximize performance, suitable for school.

Keywords:  Desirable characteristics, private school administrators, digital 

บทนำา
การบริหารสถานศกึษา เปน็งานในหนา้ที่

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่จำาแนก เปน็หมวดหมู ่
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานตาม
โครงสร้างของการจัดองค์กร ตามระบบการศึกษา
และตามแนวคิดของนักบริหารสถานศึกษาแต่ละ
คน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
สำาคัญต้องใช้ความเป็นหัวหน้าในการใช้อำานาจ
และตำาแหน่งที่มีในการบริหารจัดการให้การ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2553: 27-28) ทั้งนี้ที่ผู้บริหาร 
ทีพ่งึประสงคค์วรมคีณุสมบตัทิีส่ำาคญั คอื ประการ
แรก ภูมิรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
วิชาการบริหารศาสตร์เข้าใจหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหาร มีทักษะที่จำาเป็นในการ
บริหารและมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  
มีความเป็นผู้นำา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเทคนิค 
วิธีการด้านประสานงาน การแก้ปัญหาและ 
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การตัดสินใจ ประการที่สอง ภูมิธรรม ผู้บริหาร
การศึกษาที่ดีย่อมมีภูมิธรรมในการบริหารมีความ
เล่ือมใสศรทัธาในศาสนา โดยเฉพาะ ตอ้งรูจ้กัการ
ใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อการบริหาร ประการ
ที่สาม ภูมิฐาน หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เหมาะ
สมในการเป็นผู้บริหาร ทั้งด้านการพูดจาการ
แต่งกาย บุคลิกภาพส่วนบุคคล (สำานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 11) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจะ
ประสบความสำาเรจ็และสอดคลอ้งกบัแนว ทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ และส่วนหน่ึง
ขึ้นอยู่กับการดำาเนินงานของผู้บริหารของโรงเรียน 
(พิชญาภา ขวัญยืน, 2560: 3) คุณลักษณะของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนนบัวา่เปน็ปจัจยัสำาคัญ
ทีส่ามารถทำาให้การบรหิารงานบรรลผุลสำาเรจ็ตาม
ตอ้งการและมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะผูบ้รหิารที่
มี คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ
ในการบริหารงานด้านวิชาการ และความเป็น 
ผู้นำา นอกจากน้ี การปฏิบัติตนของผู้บริหารยัง 
ส่งผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งขวัญและกำาลังใจของครูด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กล่าวว่า  
ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้
ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำาสูง ตลอดจน
มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และความเป็นประชาธิปไตย หากผู้บริหารมี
คุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมก็จะ
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานในองค์กร 
ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้การ 
ปฏบิติังานประสบความสำาเรจ็ (ศภุมาส วสิชันาม,  
2560: 2) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้องมีความรู้ 

ความสามารถ เพราะ ความสำาเร็จของงานทุก
ด้านข้ึนอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ฉะนั้นความ
สามารถของผูบ้รหิารโรงเรยีนในยคุปจัจบัุน จะตอ้ง
เป็นผู้นำาและปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่
จะเกดิขึน้อย่างมอือาชพี ตลอดจนมุง่ทำาประโยชน์
เพื่อส่วนรวมความสำาเร็จของโรงเรียนซึ่งเป็น
องคก์ร หากผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีณุลกัษณะผูน้ำาทีม่ี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมแลว้โอกาสทีจ่ะ ประสบความ
สำาเร็จก็สูงข้ึน ผู้บริหารโรงเรียนจึงเปรียบเสมือน
หัวใจของสถานศึกษา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,  
2551) ดังนั้น การที่ ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ประสบความสำาเรจ็หรอืลม้เหลวในการบรหิารการ
ศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
ส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริหารมี
คุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมในด้าน บุคลิกภาพ 
มคีวามรูค้วามสามารถ มคุีณธรรม ซึง่คณุลกัษณะ
เหล่านี้ ถ้าอยู่ในตัวผู้บริหารสถานศึกษาใด ทำาให้
การบริหารในองค์กรประสบความสำาเร็จและเกิด
ประสิทธิผลได้ หากสถานศึกษาใดมีผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ร่วมงานย่อมก่อ
ให้เกดิการทำาลายขวัญและกำาลงัใจ ใหก้บับคุลากร
ในสถานศึกษานั้นๆ (อำาไพ อุ่นศิริ, 2557) 

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้  
ผู้บริหารจำาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้สามารถที่จะเลือกใช้กับการบริหารสถาน
ศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อ
การใช้งาน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหาร
และจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ของสถานศึกษาให้
มคีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะ
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ทำาให้สถานศึกษาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนในการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ 

จากความสำาคัญดังกลา่วข้างตน้ ผูว้จิยัจงึ
มีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในยุคดิจิทัล เพื่อ
เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำา
ข้อมูล ไปพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะในการบริหารในการพัฒนาทางบริหาร ใน
ยคุดจิิทัลและการนำาไปประกอบการบรหิารจดัการ
เพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหม้คีวามทนัสมยั สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุค
ดิจิทัล

2 .  เพื่ อศึ กษาระ ดับคุณลักษณะ ท่ี  
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  
เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล

3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา
เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครู ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จำานวน
โรงเรียน 21 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู 
จำานวน 1,222 คน (สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2563) 

2 .  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการตอบ
แบบสอบถาม คอื ผูบ้รหิารและครสูงักดัสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จำานวน 297 คน ผู้วิจัยได้
กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้ารางสำาเรจ็
ของเครจซี่และมอร์แกน,กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ คือ ผู้บริหาร และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ยุคดิจิทัล จำานวน 7 ท่าน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 ประเด็นใน
การสัมภาษณ์ได้มาจาก เอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเอกชน และเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขต
ดุสิต ในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยได้ทำาแบบสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. คุณลักษณะของ 
ผู้บริหาร 2. บุคลิกภาพของผู้บริหาร 3. ความรู้
และทกัษะทางการบรหิาร 4. ผูบ้รหิารในยคุดจิทิลั  
5. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในยุคดิจิทัล 

2. แบบสอบถาม จำานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่ง
เป็น 2 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพ
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถาม
เก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำาแหน่งงาน 
และประสบการทำางาน จำานวน 5 ขอ้ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ริหารสถานศึกษา
เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล จำานวน 42 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  
5 ระดบั (Rating Scale) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
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พิจารณาว่า ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งได้
กำาหนดคะแนนประมาณค่า

3. แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 ประเด็นใน
การสัมภาษณ์ คือ การหาแนวทางในการพัฒนา
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา
เอกชน เขตดสิุต ในยุคดิจิทลั ซึง่ประเด็นมาจากผล
ของแบบสอบถามในวตัถปุระสงค์ใน ขอ้ที ่2 ผูว้จิยั
ได้ทำาแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ความสามารถในการตัดสินใจ นำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ 2. บุคลิกภาพ  
มีความกระตือรือร้นตื่นตัวอยู่เสมอ 3. สติปัญญา
และความสามารถ สร้างภาพลักษณ์ ศรัทธา และ
ความเคารพต่อองค์กร 4. ความสามารถทางการ
บริหาร นำาเสนอรายงานการปฏิบัติงานของสถาน
ศึกษาโดยใช้สื่อดิจิทัล 5. ความสามารถจูงใจ  
สร้างขวัญกำาลังใจที่ดี

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมแบบสมัภาษณ ์มขีัน้ตอน 
ดังนี้

1. ผูว้จิยัจดัทำาหนงัสอืถึงบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้ออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังนักวิชาการที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์

2. ผู้วิจัยนำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือขอนัด
วันเวลาสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำาหนด
คณุสมบตั ิดงัน้ี จากวตัถปุระสงคข์อ้ที ่1 เพ่ือศึกษา
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา
เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยกำาหนดผู้ให้
ข้อมูลสำาคัญจำานวน 7 คน 

3. ผู้วิจัยทำาการสัมภาษณ์ตามวันเวลา
ที่นัด

4. สรุป วิเคราะห์ผล หลังจากการ
สัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม มีขั้นตอน
ดังนี้

1. ผูว้จิยัจดัทำาหนงัสอืถึงบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้ออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียน 
จำานวน 21 โรงเรียน เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้บริหาร และครู เพื่อขออนุญาตและขอความร่วม
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ผูว้จิยัจดัสง่หนงัสอืถงึผูบ้รหิารโรงเรยีน 
จำานวน 21 โรงเรียน ด้วยตนเอง และขอความ 
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

3 .  เ ก็บรวบรวบข้อมูลจากการทำ า
แบบสอบถาม

4 .  ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
แบบสอบถาม

5. นำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีร่บัคนืมาทัง้หมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
นำาไปวเิคราะหข์อ้มลูมขีัน้ตอนการดำาเนนิการ ดงันี้

1. แบบสอบถามตอนที ่1 วิเคราะหข้์อมลู
ทั่วไปของผู้ตอบ โดยคำานวณหาค่าร้อยละ 

2. แบบสอบถามตอนที ่2 วิเคราะหข้์อมลู
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศกึษาเอกชน เขตดสิุต ในยคุดจิทิลั วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใช ้การหาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) และ
หาคา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถาม ซึง่
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบส (Best 
& kahn, 2006) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
(Content Analysis) โดยนำาคำาสัมภาษณ์จากผู้ที่
ถูกสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
1. ศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารและ

ทฤษฎี เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล

ต�ร�ง 1 ผลการศึกษา วิเคราะห์เอกสารและทฤษฏีเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล

ประเด็น ผลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์เอกส�ร  ผลที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์

1. คุณลักษณะของ 
ผู้บริหาร

1. วิสัยทัศน์กว้างไกล
2. มีบคุลิกภาพดี
3. มีความมุ่งมั่น 
4. เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
5. สร้างเเรงจูงใจ
6. มีความเป็นผู้นำา
7. มีคณุธรรมจริยธรรม
8. สร้างขวัญกำาลังใจ
9. การจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
10. ใจกว้างเปิดโอกาส 

1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว
2. ทำางานอย่างเต็มความ สามารถ
ที่ได้รับมอบหมาย
3. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน

2. บุคลิกภาพของ 
ผู้บริหาร

11. มีบุคลิกที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้ดี
12. มีความกล้าหาญและแข้มแข็ง
13. เป็นผู้มีความกะตือรือร้นอยู่เสมอ
14. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง
15. มีอารมณ์คงที่
16. มีความสุภาพเรียบร้อย
17. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
18. มองโลกในแง่ดีและกล้าคิดตัดสินใจทุกอย่าง

4. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
5. ผู้บริหารที่มีความเด็ดขาดและมี
ความว่องไว
6. มีความมั่นคงทางอารมณ์
7. มีความรักและผูกพันต่อผู้อื่น

3. ความรู้และทักษะ
ทางการบริหาร

19. มีความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์กรได้ดี
20. มีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
21. มีทักษะในการสื่อสาร
22. มีความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจ
23. มีทักษะในการวางแผนการบริหารงาน
24. การทำางานเป็นทีม
25. สามารถให้คำาปรึกษาเรื่องต่างๆ กับผู้อื่นใน
องค์กรได้

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตัดสินใจ
9. นำานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
ทำางานในองค์กร
10. ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้
ใหม่อยู่เสมอ
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ประเด็น ผลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์เอกส�ร  ผลที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์

4. ผู้บริหารในยุค
ดิจิทัล

26. เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการเรียนรู้
27. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
28. จะต้องวางตัวเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
29. รู้เท่าทันและใช้ข้อมูลรอบตัวให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร

11. เป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีโดยใช้
อุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย
12. ไม่กลัวการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
13. กล้าที่จะทดลอง ในทุกเรื่อง
14. มีความรับผิดชอบเมื่อเกิด
ความผิดพลาด

5. ผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชนใน 
ยุคดิจิทัล

30. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศเพื่อ
การติดสินใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน
31. การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านการใช้เครื่องมือสื่อ
สังคมออนไลน์
32. ส่งเสริมการนำาเครื่องมือดิจิทัล มาใช้เสริม เข้ากับ
เครือข่ายของสถานศึกษา 

15. นำาเสนอรายงานการปฏิบัติ
งานของสถานศึกษา ผ่านโดยใช้สื่อ
ดิจิทัล
16. จัดหาทรัพยากรที่ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
17. จัดประชุมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
18. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนด้วยสื่อดิจิทัลที่หลาก
หลาย

ผลที่ได้จากเอกสาร และที่ได้เพิ่มเติม
จากการสัมภาษณ์ เพื่อนำามาสร้างกระทงคำาถาม
ของแบบสอบถาม ของตัวแปร ที่เป็น คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ซึ่งจำาแนกออกเป็น 
5 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการตัดสินใจ  
2) บุคลิกภาพ 3) สติปัญญาและความสามารถ  

4) ความสามารถทางการบรหิาร 5) ความสามารถ
จูงใจ

2. คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล ตาม
ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพ
รวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริห�รในยุคดิจิทัล S.D. แปลผล

1. ความสามารถในการตัดสินใจ  4.14 0.78  มาก

2. บุคลิกภาพ  4.21 0.80  มาก

3. สติปัญญาและความสามารถ  4.19 0.80  มาก

4. ความสามารถทางการบริหาร  4.29 0.76  มาก

5. ความสามารถจูงใจ  4.04 0.86  มาก

รวมทั้ง 5 ด้�น 4.17 0.80  ม�ก

ต�ร�ง 1 ผลการศึกษา วิเคราะห์เอกสารและทฤษฏีเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล (ต่อ)
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จากตาราง 1 พบว่า คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในยุค
ดจิทิลั เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร ตามระดับความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวม ทั้ง 5 
ดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( =4.17, S.D=0.80) 
และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
สามารถทางการบรหิารอยูใ่นระดับมาก ( =4.29, 
S.D=0.76) ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก  
( =4.21, S.D=0.80) ด้านสติปัญญาและความ
สามารถ อยู่ในระดับมาก ( =4.19, S.D=0.80) 
ดา้นความสามารถในการตัดสนิใจ อยู่ในระดับมาก 
( =4.14, S.D=0.78) ด้านความสามารถจูงใจ  
อยูใ่นระดบัมาก ( =4.04, S.D=0.86) ตามลำาดบั 
และหากพจิารณาเปน็รายดา้นโดยเรยีงลำาดบัตาม
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของความคิดเห็นคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในยุค
ดิจิทัล ได้ดังนี้

2.1 ด้านความสามารถทางการบริหาร 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ สามารถ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียนตามสถานการณ์ได้  
( =4.46, S.D=0.68) ระดับมาก ความคิดเห็น
น้อยที่สุดคือ นำาเสนอรายงานการปฏิบัติงานของ
สถานศกึษาโดยใชส้ือ่ดิจิทลั ( =3.94, S.D=0.90) 
ระดับมาก

2.2 ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยความคิด
เห็นมากที่สุดคือ การวางตัวอย่างเหมาะสมเพื่อ
ให้ผู้อื่นเกิดความเลื่อมใส ( =4.29, S.D=0.79) 
ระดบัมาก ความคดิเหน็นอ้ยทีส่ดุคอื เปน็ผูม้คีวาม
กระตือรอืรน้ต่ืนตัวอยู่เสมอ ( =4.00, S.D=0.90) 
ระดับมาก

2.3 ด้านสติปัญญาและความสามารถ 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุดผลักดันให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ( =4.33, 
S.D=0.77) ระดับมาก ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

คือสร้างภาพลักษณ์ ศรัทธา และความเคารพต่อ
องค์กร ( =4.00, S.D=0.81) ระดับมาก

2.4 ด้านความสามารถในการตัดสิน
ใจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดเป็นผู้ริเริ่ม
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในที่ทำางาน ( =4.25, 
S.D=0.76) ระดับมาก ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ
มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยแีละนำาเทคโนโลยมีาใช้
ในการตัดสินใจ ( =3.89, S.D=0.88) ระดับมาก

2.5 ด้านความสามารถจูงใจ มีค่าเฉลี่ย
ความคดิเหน็มากทีส่ดุ การใหร้างวลัและการสรา้ง
ขวัญกำาลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ( =4.31, 
S.D=0.78) ระดับมาก ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ 
มคีวามจรงิใจตอ่บคุลากรภายในองคก์ร ( =3.92, 
S.D=0.83) ระดับมาก

3. แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขต
ดุสิต ในยุคดิจิทัล จากการสัมภาษณ์โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการวิเคราะห์
เนือ้หา (content Analysis) ผูบ้รหิารและคร ูสงักัด
สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา 
และสรุปผลการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารโรงเรียน 
จำานวน 7 ท่าน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
สง่เสรมิการศกึษาเอกชนเขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 
เพื่อหาแนวทางในการคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุค
ดิจิทัล 5 ด้าน คือความสามารถในการตัดสินใจ 
บุคลิกภาพ สติปัญญาและความสามารถ ความ
สามารถทางการบริหาร และด้านความสามารถ
จูงใจ ซึ่งสามารถสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในยุคดิจิทัล ดังนี้

1. ความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ คือ ผู้บริหาร
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จะต้องมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจได้รวดเร็ว 
ถูกต้องใช้ความรู้สติปัญญาและข้อมูลท่ีเพียงพอ
ในการตัดสินใจมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 
เพียงพอเพื่อนำาข้อมูลมาตัดสินใจได้ทันต่อ
สถานการณแ์ละตดัสนิใจโดยคำานึงถึงกลุม่งาน โดย
อาจจัดผู้บริหารหรือครูเขา้อบรมเกีย่วกบัการใช้สือ่
ดิจิทัล เพื่อผู้บริหารและครูสามารถที่จะเลือกใช้
สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 
กับลกัษณะงานการบริหารของสถานศกึษา เช่น ใช้
กลุ่ม LINE เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงเฉพาะ
กลุ่มในการสื่อสารข้อมูล 

2. บุคลิกภาพ เป็นผู้มีความกระตือรือร้น
ตืน่ตวัอยูเ่สมอ คอื ผูบ้รหิารจะต้องฝกึปฏิบตัตินให้
มีความต่ืนตัวคลอ่งแคลว่ ความมัน่คงและทนทาน
ต่อความเครียดสูง ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพแข็งแรง
เป็นสง่า มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีความรักและคอย
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน คอยให้
คำาปรึกษาแก่ผู้ใต้บัญชา มานะบากบั่นไม่ท้อถอย
ในการปฏิบัติหน้าที่

3. สติปัญญาและความสามารถ สร้าง
ภาพลักษณ์ ศรัทธา และความเคารพต่อองค์กร 
คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองการณ์
ไกล ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ สร้างจุดแข็งของโรงเรียน 
โดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบท
ของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กรทั้งภายในและภายนอก

4. ความสามารถทางการบรหิาร นำาเสนอ
รายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยใช้สื่อ
ดิจิทัล คือ ผู้บริหารควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่จะให้ดูแลรับผิดชอบระบบ ICT ของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนไม่ควรให้งาน ICT เป็นงาน
ฝากให้ครู อาจารย์หรือบุคลากรบางคนช่วยดูแล 

เพราะจะขาดความต่อเนื่องและทิศทางที่ชัดเจน 
และจัดให้มีระบบการกำากับติดตาม ประเมินผล
การใช้งาน ICT ของสถานศึกษาในทุกๆ ด้านทุก
สิน้ปกีารศึกษาเพือ่นำามาเปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ความสามารถจูงใจ มีความจริงใจ
ต่อบุคลากรภายในองค์กร คือ ผู้บริหารจะต้อง
ให้รางวัลและสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่บุคลากรใน
องค์กรเมื่อทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมาย มีความ
จริงใจและเป็นท่ีปรึกษาให้ครูได้ทุกเรื่อง สร้าง
บรรยากาศในการใช้เทคโนโลยีและนำาไปสู่การ
สรา้งนวตักรรมใหเ้กดิข้ึนในองคก์ร และการวางตวั
ให้เหมาะสม สามารถชักจูงคนในองค์กรให้มี 
ส่วนร่วมในการบริหารงานได้

อภิปรายผล
ผลการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุค
ดิจิทัล พบว่ามีประเด็นสำาคัญที่ควรพิจารณาและ
อภิปรายผลดังนี้

1. ความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ คือ ผู้บริหาร
จะต้องมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจได้รวดเร็ว 
ถูกต้องใช้ความรู้สติปัญญาและข้อมูลท่ีเพียงพอ 
ในการตัดสินใจมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
เพียงพอเพื่อนำาข้อมูลมาตัดสินใจได้ทันต่อ
สถานการณแ์ละตดัสนิใจโดยคำานงึถงึกลุม่งาน โดย
อาจจดัผูบ้ริหารหรอืครูเขา้อบรมเกีย่วกบัการใชส้ือ่
ดิจิทัล เพื่อผู้บริหารและครูสามารถที่จะเลือกใช้
สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 
กบัลกัษณะงานการบริหารของสถานศกึษา เชน่ ใช้
กลุ่ม LINE เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงเฉพาะ
กลุ่มในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของบาร์นาร์ด (Barnard, 1968) กล่าวว่า คนที่
จะเป็นผู้นำามีความจำาเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะ
พิเศษ คือ ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง  
ความเชื่อม่ันในการตัดสินใจได้รวดเร็วและถูก
ตอ้ง และเตม็ใจทีจ่ะตดัสนิโดยทีไ่มท่ำาใหผู้ร้ว่มงาน 
ยุ่งยากใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิด ประคอง รศัมแีกว้ 
(2551) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบบุคลิกภาพของ 
ผู้บริหารไว้ว่าคุณลักษณะผู้นำาของผู้บริหารใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วยมีความรู้ 
พืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยมีคีวามกลา้กลา้ทีจ่ะคิด
กล้าที่จะทำากล้าที่จะเสี่ยง 

2. บุคลิกภาพ เป็นผู้มีความกระตือรือร้น
ตื่นตัวอยู่เสมอ คือ ผู้บริหารจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตนให้มีความต่ืนตัวคล่องแคล่ว ความมั่นคงและ
ทนทานต่อความเครียดสูง ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพ
แข็งแรงเป็นสง่า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรัก
และคอยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักอ่อนน้อมถ่อม
ตน คอยให้คำาปรึกษาแก่ผู้ใต้บัญชา มานะบากบั่น
ไม่ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
อำานวย ทองโปร่ง (2554) กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น
ผู้เอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สำานักงาน ก.พ. ได้
ศึกษาหาคุณลักษณะและทักษะเฉพาะที่สำาคัญ
ของขา้ราชการไทยดังนีก้ารบรหิารทรพัยากรอยา่ง
คุ้มค่าต้องทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เรียก
และรับสินบนพร้อมรับผิดชอบและยอมรับการ
ตรวจสอบได้

3. สติปัญญาและความสามารถ สร้าง
ภาพลักษณ์ ศรัทธา และความเคารพต่อองค์กร 
คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองการณ์
ไกล ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ สร้างจุดแข็งของโรงเรียน 
โดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบท

ของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กรทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ 
จารุณี ดวงแก้ว (2554) กล่าวว่าผู้บริหารสถาน
ศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
และเปน็ผู้นำาทีม่ปีระสทิธภิาพมกัเปน็ผู้นำาทีม่คีวาม
กระตือรือร้นกระฉับกระเฉง

4. ความสามารถทางการบรหิาร นำาเสนอ
รายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยใช้สื่อ
ดิจิทัล คือ ผู้บริหารควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่จะให้ดูแลรับผิดชอบระบบ ICT ของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนไม่ควรให้งาน ICT เป็นงาน
ฝากให้ครู อาจารย์หรือบุคลากรบางคนช่วยดูแล 
เพราะจะขาดความต่อเนื่องและทิศทางที่ชัดเจน 
และจัดให้มีระบบการกำากับติดตาม ประเมินผล
การใช้งาน ICT ของสถานศึกษาในทุกๆ ด้านทุก
สิน้ปกีารศึกษาเพือ่นำามาเปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สำานักงาน  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560, 
ออนไลน์) ได้กล่าวถึง digital literacy คือทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital  
l i teracy หมายถึงทักษะในการนาเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และสื่อออนไลน์มาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงานและ
การทำางานร่วมกัน

5. ความสามารถจูงใจ มีความจริงใจ
ต่อบุคลากรภายในองค์กร คือ ผู้บริหารจะต้อง
ให้รางวัลและสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่บุคลากร
ในองค์กรเมื่อทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมาย มี
ความจริงใจและเป็นที่ปรึกษาให้ครูได้ทุกเรื่อง 
สร้างบรรยากาศในการใช้เทคโนโลยีและนำาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการ
วางตัวให้เหมาะสม สามารถชักจูงคนในองค์กร
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ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานได้ สอดคล้องกับ 
อำานวย ทองโปร่ง (2554) กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะ
อนัพงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งเปน็ผู้
เอือ้เฟือ้เหน็อกเห็นใจผูอ่ื้น ปริยาภรณ์ ต้ังคณุานันต์  
(2557) ได้กล่าวสรุปองค์ประกอบเกี่ยวกับ
ลักษณะภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ ควรมี
ความรู้ถ่องแท้ในภาระงานที่รับผิดชอบมีความ
อดทนต่อแรงกดดัน สุรัตน์ ดวงชาทม (2558) 
กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความ
สำาเร็จในการบริหารอย่างมืออาชีพไว้ว่าต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะร�ยง�นวิจัย

1.1 การศกึษาครัง้นีพ้บว่า มคีา่เฉลีย่ของ
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับที่ต่ำาจากด้านอื่น ดังนั้นผู้บริหารในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา
เอกชน เขตดสุติ ในยคุดจิทิลั ให้มคีณุภาพและเกดิ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 ควรมีการนำาข้อช้ีแนะการพัฒนา
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา
เอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล จากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคณุวฒุไิปรบัใชใ้นสถานศกึษาให้พฒันา และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการการศึกษาวิจัย เรื่ อง
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ใน
สถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่ 
จงัหวัด ภาค และประเทศ โรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

2.2 ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การ
พัฒนาในยุคดิจิทัลในสถานศึกษาสังกัดต่างๆ 
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