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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นการวิจัยเอกสารดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัลจำนวน 10 แหล่งเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลจากแนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลตามกรอบที่ได้สังเคราะห์จากเอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5
คน โดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในการประเมินเพื่อยืนยันองค์ประกอบโดยเป็นแบบประเมิ นแบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์
หาค่ า ดั ชนี ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการวิ จั ย พบว่ าภาวะผู้ น ำดิ จิ ท ั ลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การ
เป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรู้และใช้ดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล 2)
ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดิจิทัล และ 3) วิสัยทัศน์ดิจิทัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การสร้าง
วิสัยทัศน์ทมี่ ุ่งดิจิทัล การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ABSTRACT
This research aim to study components of digital leadership of school administrator Under The
Udonthani Primary Education Area 4. Using document research of digital leadership, and 2 confirm the
components by the 5 experts in educational administration. The research tool quality check form was
used to verify the composition by being a checklist assessment form. And open-ended to suggest
additional ideas to find validity by analyzing the consistency index (Index of Item Objective Congruence:
IOC). The research found that: Digital Leadership of School Administrator Under The Udonthani Primary
Education Area 4. Consisted of 3 main elements include: 1) Digital citizenship include 3 indicators are
digital knowledge and use, digital communication and ethics in digital use 2) digital professionalism
include 3 indicators are expertise in digital technology, technology Management and creating a digital
learning environment and 3) Digital vision include 3 indicators are creating a digital vision, participation
in planning and creating a vision that promotes development and innovation.
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำดิจิทัล ผู้บริหารโรงเรียน
Keywords: Digital Leadership, School administrator
*นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**อาจารย์ สาขาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทนำ
การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการด้านยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา มุ่งเพิ่ม และขยายช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคย และ
ยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนสำหรับเป็นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ จัดหาและบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทันสมัยให้แก่ทุกสถานศึกษา สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสือ
และตำราเรียนในระบบดิจิทัล จัดทำระบบฐานข้อมูล (Big Data) และระบบรายงานผลการใช้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานแก่สถานศึกษาเพื่อให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT DLTV
และ ETV และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เชิงลึ กผ่านบทเรียนที่หลากหลาย (Massive
Open Online Course: MOOCs) รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับค้นหาช่องทางในการสร้าง
อาชีพ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2563) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำองค์การ
ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางปฏิบัติและสร้างวัฒนธรรมใหม่ในโรงเรียน เป็นผู้บริหาร
ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
บรรลุเป้าหมายองค์การ กลายเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำดิจิทัล (Sheninger, 2014) ดังนั้น ภาวะผู้นำดิ จิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษา ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้ ำ
ดิจิทัลสูง ก็จะได้เปรียบในการแข่งขันที่จะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน สามารถบริหารการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ สอดรับกับเป้าหมายและทิศทางการเปลี่ ยนแปลง (จันทนา แสนสุข, 2559) สอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยที่พบว่า ความสำเร็จของการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำ (leadership) องค์การที่จะประสบ
ความสำเร็จในอนาคตจะต้องเป็นองค์การที่สามารถทำให้บุคลากรในองค์การมีความผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์การ
ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถสร้างนวัตกรรม และให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจเชิงระบบโดยมีการ
กำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจนภายใต้โครงสร้างขององค์การที่ยืดหยุ่น ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาสู่
การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น จำเป็นต้องมีผู้นำที่เป็น
ต้นแบบที่ดี ที่พร้อมจะพลักดันและสนับสนุนทุกการเปลี่ยนแปลง (วัฒนชัย ศิริกาญ, 2560)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (สพป.อุดรธานี เขต 4) มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา
เป็ น องค์ ก รที ่ ท ั น สมั ย และอั จ ฉริ ย ะ มุ ้ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในศตวรรษที ่ 21 (Modern and
intelligent Organization toward Excellent Education in Century 21) โดยมีอัตลักษณ์ คือ หนึ่งเดียว แน่วแน่ พุ่ง
ชนผลสัมฤทธิ์ (Unity) กล้าคิด กล้าทำ กล้านำการเปลี่ยนแปลง (Development) องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ มีขีด
สมรรถนะสูง (Organic) ศตวรรษใหม่ ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (New network) และจุดเน้นที่ 7 ของ สพป.อุดรธานี
เขต 4 มุ่งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม นำ Digital technology มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นเตรียม
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ทักษะให้เด็กไทยพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ดึงสถาบันทางสังคมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมของชาติ เปลี่ยนโฉมบทบาทครู
ให้เป็นครูยุคใหม่ “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ ผู้อำนวยการเรียนรู้ให้เด็ก สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล ส่งเสริม
การเรียนคอมพิวเตอร์ Coding พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา ปรับระบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงสร้างสังคมออนไลน์ของไทย เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบ สามารถใช้เทคโนโลยี กระจาย
ข่าวสารได้ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม (ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, 2562) ซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้นำนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุค New normal ที่มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีนำสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีทั้งในการพัฒนาผู้เรียน ครู และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ภายใต้การใช้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มที่ทันสมัย ดังนั้น ผู้นำของโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำให้โรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ของการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา
ภาวะผู ้น ำดิจ ิ ทั ลของตนเองการประยุ กต์ใ ช้ ใ นการจั ดการเรี ยนรู ้ ด้ วยเทคโนโลยี ดิ จิ ท ั ลการวางแผนพัฒ นาคุ ณภาพ
สถานศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะแห่งอนาคตของผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทลั ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 วิธีการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร ( Document
Researchโดยมีขั้นตอนรายละเอียดของวิธีการดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำ
ดิจิทัลจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 แหล่งตาม
แนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยดังนี้
(1) การศึกษาภาวะผู้นำดิจิทัลตามแนวคิดของนักวิช าการต่างประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ Sieber, Kaganer
& Zamora (2013), Sheninger (2014), Narbona (2016), Elliott (2017) และ Thanimalai & Raman (2018)
(2) การศึกษาภาวะผู้นำดิจิทัลตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ เอกชัย (2559),
เศรษฐพงค์ (2560), สุกัญญา (2561), ทินกร, ทิพภาพร (2562), ชีวิน และคณะ (2563)
(3) การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลโดยการแจกแจงความถี่จากหลายแหล่งข้อมูลและ
สรุปผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถี่ตั้งแต่ 7 ขึ้นไปซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ของความถี่ทั้งหมดประกอบด้วย 1) การ
เป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 2) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล (Digital Professionalism) และ 3) วิสัยทัศน์
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HMP12-4
ดิจิทัล (Digital Vision) ซึ่งผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษามีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และมี ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่
เกี่ยวกับภาวะผู้นำ หรือภาวะผู้นำดิจิทัล เพื่อยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลที่ได้จากสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1
โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในการประเมินเพื่อยืนยันองค์ประกอบโดยเป็นแบบ
ประเมินแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดย
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.80
ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์ ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่ และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 7
ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ของความถี่ทั้งหมด มาเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัล พบว่าภาวะผู้นำ
ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 2) ความเป็นมือ
อาชีพด้านดิจิทัล (Digital Professionalism) และ 3) วิสัยทัศน์ดิจิทัล (Digital Vision) ดังแสดงในตารางที่ 1
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✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ชีวิน และคณะ (2563)
ความถี่

ทินกร, ทิพภาพร
(2562)

✓

สุกัญญา 2561)

✓
✓

✓
✓
✓
✓

เศรษฐพงค์ (2560)

Elliott (2017)
Thanimalai &
Raman (2018))

✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

เอกชัย (2559)

1. วิสัยทัศน์ดิจิทัล
2. ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทลั
3. การเป็นพลเมืองดิจิทัล
4. วัฒนธรรมการเรียนรู้
5. การมีส่วนร่วม
6. การทดลอง

Narbona (2016)

ภาวะผูน้ ำดิจิทัล

Kaganer & Zamora
(2013)(2014)
Sheninger

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

✓ 8
✓ 10
✓ 10
5
5
1

HMP12-5
ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัล
ของผู้บริหารสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) มีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรู้และใช้ดิจิทัล (Digital knowledge
and use) การสื่อสารดิจิทัล (Digital communication) และ จริยธรรมในการใช้ดิจิทัล (Ethics in digital use)
(2) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล (Digital Professionalism) มีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ ความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Expertise in the use of digital technology) การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
และ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดิจิทัล (Creating a digital learning environment)
(3) วิสัยทัศน์ดิจิทัล (Digital Vision) มีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่มุ่งดิจิทัล (Creating a digital vision) การ
มีส่วนร่วมในการวางแผน (Participation in planning) และ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
(Creating a vision that promotes development and innovation) โดยสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
องค์ประกอบ
นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
การเป็นพลเมืองดิจิทัล พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
แสดงออกถึงการเป็นผูม้ ีความรู้ความสามารถใน
การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสือ่ ดิจิทัล ได้แก่
การรู้และใช้ดิจิทัล การสื่อสารดิจทิ ัล และ
จริยธรรมในการใช้ดิจิทลั
ความเป็นมืออาชีพด้าน พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ดิจิทัล
แสดงออกถึงการมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาโรงเรียน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดิจิทัล
วิสัยทัศน์ดิจิทัล

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
แสดงออกถึงการดำเนินงานที่สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ การสร้างวิสยั ทัศน์ที่มุ่ง
ดิจิทัล การมีส่วนร่วมในการวางแผน และ การ
สร้างวิสยั ทัศน์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้/พฤติกรรมการวัด
1) การรู้และใช้ดิจิทลั
2) การสื่อสารดิจิทัล
3) จริยธรรมในการใช้ดิจิทัล

1) ความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
2) การบริหารจัดการเทคโนโลยี
3) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ดิจิทัล
1) การสร้างวิสัยทัศน์ทมี่ ุ่งดิจิทัล
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
3) การสร้างวิสัยทัศน์ทสี่ ่งเสริมการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม

HMP12-6
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรู้และใช้ดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล และ จริยธรรมในการใช้ดิจิทัล (2) ความเป็นมืออาชีพ
ด้านดิจิทัล (Digital Professionalism) ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ตัว คือ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การมี
วิสัยทัศน์ดิจิทัล การบริหารจัดการเทคโนโลยี และ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดิจิทัล และ (3) วิสัยทัศน์ดิจิทัล (Digital
Vision) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ดังแสดงในภาพที่ 1
การรู้และใช้ดิจิทลั
การเป็นพลเมือง
ดิจิทัล

การสือ่ สารดิจิทัล
จริยธรรมในการใช้ดิจทิ ัล

ความเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
ภาวะผู้นำดิจิทัลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ความเป็นมืออาชีพ
ด้านดิจทิ ัล

การบริหารจัดการเทคโนโลยี

การสร้างบรรยากาศการเรียนรูด้ ิจิทลั

การสร้างวิสยั ทัศน์ทชี่ ัดเจนและสามารถปฏิบัติได้

วิสัยทัศน์ดจิ ิทัล

การสร้างวิสยั ทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในการ
ปฏิบัติงาน
การสร้างวิสยั ทัศน์ที่สง่ เสริมการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้
องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำดิจิทัลที่ มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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HMP12-7
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีจำนวน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 2)
ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล (Digital Professionalism) และ 3) วิสัยทัศน์ดิจิทัล (Digital Vision) รวมองค์ประกอบหลัก
ของภาวะผู้นำดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 จำนวน 3 องค์ประกอบหลัก 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้เนื่องมาจากในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
ของภาวะผู้นำดิจิทัลนั้น ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำดิจิทัลอย่างหลากหลายและ
รัดกุม ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำดิจิทัลที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยันตามที่ได้สังเคราะห์มา และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตัวบ่งชี้บาง
ตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 มากขึ้น ดังนั้น ผลการวิจัยจึงทำให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นำดิจิทัลเป็นไปตามที่ผู้วิจัย
กำหนดขึ้น สอดคล้องกับ Sheninger (2014) ได้นำเสนอเสาหลักของภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล ซึ่งก็คือแนวทางการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ ในสถานศึกษายุคดิจิทัลที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักบริหาร
การศึกษา ดังนี้ 1) การสื่อสาร 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การสร้างภาพลักษณ์ 4) การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และ 5)
การปรั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ เ กี ่ ย วกั บ พื ้ น ที ่ ก ารเรี ย นรู ้ และสภาพแวดล้ อ ม สอดคล้ อ งกั บ Narbona (2016) โดยได้ ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การสื่อสารที่เหมาะสม 2) ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3)
ความสัมพันธ์ และ 4) การตรงต่อเวลา สอดคล้องกับสุกัญญา แช่มช้อย (2561) สรุปองค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลไว้ 5
องค์ประกอบ คือ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว 3) ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้
4) ความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร และ 5) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
สอดคล้องกับทินกร บัวชู, ทิพภาพร บัวชู (2562) ศึกษาองค์ประกอบภาวผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว 3) ความสามารถใน
การนำข้อมูลมาใช้ 4) ความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร และ 5) การสร้างวัฒนธรร มการ
เรียนรู้ในโลกดิจิทัล และยังสอดคล้องกับชีวิน อ่อนละออ และคณะ (2563) สรุปองค์ประกอบภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ซึ่งนัก
บริหารการศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความ
เชื่อมั่นในทักษะการใช้เทคโนโลยี 2) มีความคิดต่อองค์ความรู้ใหม่ สร้างสังคมแห่งปัญญา และพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ
3) เต็มใจทดลอง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริการใหม่ ๆ 4) พัฒนาความ
คล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพทางดิจิทัล และ 5) การสร้าง ปรับเปลี่ยนวิ สัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ให้ก้าว
ทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
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