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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั
ในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึ กษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใช้วธิ ี การสนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายพัฒนา
การศึ กษาเทอดไทย จานวน 7 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา แล้วสรุ ปในรู ปแบบความเรี ยง
พบว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ า ได้แก่ 1) ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ผูบ้ ริ หารต้องทาแผนกลยุทธ์ที่มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกบั
ภารกิ จการบริ หารสถานศึ กษา ปรับเปลี่ ยนวิสัยทัศน์การบริ ห ารสถานศึ กษาในยุคดิ จิทัลเพื่อเปลี่ ยนแปลงภาพลักษณ์ สู่
สถานศึ กษายุค ดิ จิทัล 2) ด้านวัฒ นธรรมการเรี ยนรู ้ ยุค ดิ จิทัล ต้อ งมี ก ารกาหนดนโยบาย ออกคาสั่ง กระตุน้ ให้ครู ได้ใช้
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เทคโนโลยีดิ จิทัล จนเป็ นปกติ ในการเรี ยนการสอน และการปฏิ บัติ งานอื่ น 3) ด้านการใช้ดิจิ ทัล ในการเรี ย นการสอน
ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สารวจความต้องการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 4) ด้านกฎหมาย
จริ ยธรรม จรรยาบรรณในการใช้ดิจิทลั โดยผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้อย่างเสมอภาค ควบคุมการ
ใช้อย่างเป็ นระบบ การสร้างความเสมอภาคทางสังคม และ5) ด้านการใช้ดิจิทลั สารสนเทศในการบริ หาร ผูบ้ ริ หารควรเป็ น
ผูน้ าทางเทคโนโลยีด้วยการเรี ยนรู ้ การใช้เทคโนโลยีที่ ถูกต้อง มี การฝึ กฝน อบรม แลกเปลี่ ยนแนวทางการบริ ห ารที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
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Abstract
This study is a Qualitative Research. To find guidelines for developing academic leadership in the digital
Age to Academic administration of educational institution administrators in Yod Doi Thoed Thai School Network under
Chiang Rai Primary Educational Service Area office 3, group discussion methods were used. The key informant is
School administrators in Yod Doi Thoed Thai School Development Network group consisted of 7 people using a specific
method. Use content analysis and summarize in an essay format. It was found that the leadership development
approaches were as follows: 1) Vision Executives must make a strategic plan that links technology to the mission of
school administration. Change the vision of school management in the digital age to change the image of the educational
institution in the digital age. 2) Learning culture in the digital age There must be a policy, issuing orders, and
encouraging. 3) The use of digital in teaching and learning Executives support adequate technological equipment.
Explore the need. 4) Legal Ethics, Code of Conduct for Digital Use The administrators should encourage students to have
equal access to learning resources. systematically controlled use building social equality; and 5) The use of digital
information in management Executives should be technological leaders by learning to use the correct technology,
training, and exchanging effective management practices.

Keyword: Development of academic leadership, digital Age, academic administration
บทนา
การศึ กษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่ สังคมต้องการ เพื่อให้โลกได้กา้ วเข้าสู่ การเปลี่ยนในทุก ๆ ด้าน
อย่างรวดเร็ ว มีการแข่งขันที่ รุนแรง มีการปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ที่ดาเนิ นไปนั้นต้องอาศัยผูน้ าที่ดีและเก่ง มีความรู ้
ความสามารถ รวมถึงมีวสิ ยั ทัศน์ในการกาหนดทิศทางขององค์กร เพื่อให้ทีมงานเดินตามทิศทางที่ผนู ้ าได้กาหนดไว้ เมื่อใด
ที่ผนู ้ ากาหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผูน้ าที่ดี ไม่เหมาะสมกับยุคสมัย จะทาให้ทีมงานหาหนทางสู่ ความสาเร็ จได้ยาก ตรงกัน
ข้าม หากผูน้ ามีภาวะผูน้ าที่ ดีเหมาะสมกับยุคสมัยย่อมทาให้ผูต้ ามเกิดความศรัทธา มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าจนสามารถพา
ทีมงานไปสู่เส้นทางแห่งความสาเร็ จได้ (อดุลย์ วังศรี คูณ, 2557)
ผูน้ าในยุคดิจิทลั จะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนถ่ายองค์กรไปสู่
ยุคดิจิทลั ที่หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการ

แข่งขันได้มากขึ้น ซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่เพียงการทางานที่สามารถทางานได้สะดวกมากขึ้น แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ
การทางานของทั้งองค์กร ดังนั้นผูน้ าจะต้องเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลง และทาให้องค์กรพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่
รวมทั้งต้องตระหนัก และรู ้ เท่ าทัน เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นตัวกระตุ ้น การเปลี่ ยนแปลงของทุ ก องค์ก รอย่างหลี ก เลี่ ยงไม่ ไ ด้
สอดคล้องกับธนชาติ วิวฒั นภูติ (2561) ที่กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทลั และมีภาวะ
เป็ นผูน้ าในยุคดิจิทลั
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งเป็ นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องให้
ความสาคัญต่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อบริ หารด้านการดาเนิ นงานของสถานศึกษาในยุคดิ จิทลั ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ ประสบการณ์ ทางการบริ หารการศึ กษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้ทนั เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้องพัฒนาให้มีทกั ษะ
จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารในยุคดิจิทลั (สุภวัช เชาวน์เกษม, 2562)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบริ หารงานในสถานศึกษา ซึ่ งต้องดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาครู การ
พัฒนานักเรี ยน พัฒนาการเรี ยนการสอนให้กา้ วทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดสื่ อการสอน จัดแหล่งเรี ยนรู ้และ
บรรยากาศในห้องเรี ยน การจัดการข้างต้นให้ประสบความสาเร็ จได้น้ ัน ต้องอาศัยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มี
บทบาทสาคัญต่อองค์กร โดยการบริ หารในยุคดิจิทลั นั้น ต้องนาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการบริ หารเพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น คุณลักษณะของผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
จึงควรเป็ นดังต่อไปนี้ 1) ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ 2) ด้านวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ดิจิทลั 3)ด้านการใช้ดิจิทลั ในการเรี ยนการสอน
4) ด้านกฎหมาย จริ ยธรรมจรรยาบรรณในการใช้ดิจิทลั และ 5) ด้านการใช้ดิจิทลั สารสนเทศในการบริ หาร
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เป็ นหน่ ว ยงานการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การมี หน้าที่ ในการจัดการบริ หารการศึ กษา ในจังหวัดเชี ยงราย มี
โรงเรี ยนในสังกัด 102 โรงเรี ยน และกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย มีท้ งั หมด 10 โรงเรี ยน ได้แก่ 1) โรงเรี ยนบ้าน
แม่ห ม้อ 2) โรงเรี ยนบ้านพญาไพร 3) โรงเรี ยนบ้านเทอดไทย 4) โรงเรี ยนบ้านปางมะหัน 5) โรงเรี ยนบ้านห้วยอื้ น 6)
โรงเรี ยนพญาไพรไตรมิตร 7) โรงเรี ยนบ้านผาจี 8) โรงเรี ยนสามัคคีพฒั นา 9) โรงเรี ยนบ้านจะตี 10) โรงเรี ยนตชด.บารุ งที่
87 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, น.26)
ปั จจุบนั สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความต้องการในการใช้
ทรั พ ยากรเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ท รั พ ยากรมี อ ยู่อ ย่างจ ากัด ทั้งด้านบุ ค ลากร งบประมาณ และการบริ ห ารจัด การ เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินการมีความสะดวก รวดเร็ ว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่งเทคโนโลยีมีความสาคัญ แต่กลับพบว่าสถานการณ์การ
ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึ กษายังประสบกับ ปั ญ หาที่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาไม่ ได้น าเทคโนโลยีม าใช้ในการ
บริ หารงานเท่าที่ควร
จากปั ญหาและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมี ความจาเป็ นต่อการพัฒ นาและการ
บริ หารงานในสถานศึ กษาเพื่อความสอดคล้องการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่ เน้นเรื่ องการนาเทคโนโลยีมาใช้ ผูว้ ิจยั จึ งมี
แนวคิดที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั เพื่อการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อวิเคราะห์ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการในยุคดิ จิทลั ของในการบริ หารงานวิ ชาการ แล้วนาไปใช้ในการปรับปรุ ง ส่ งเสริ มและพัฒนา ระบบการ
บริ หารงานสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวมไปถึงผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรในสถานศึ กษา สามารถนาผลการศึ กษาเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารงานสถานศึกษาในยุคดิ จิทลั ที่ มีความสัมพันธ์กบั งานวิชาการของสถานศึกษา

และได้ข ้อ มู ล สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ เพื่ อ น าไปใช้เป็ นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การวางแผนเพื่ อ พัฒ นา
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของผูเ้ รี ยนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั ในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้
ผลจากการวิจัย นี้ ท าให้ ไ ด้อ งค์ค วามรู ้ ใ หม่ คื อ การพัฒ นาภาวะผู ้น าทางวิช าการในยุค ดิ จิ ทัล ในการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึ กษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั ในการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
2. ด้านการนาไปใช้
ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะนาไปใช้ในการวางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั ในการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 3 ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู บุ คลากรในการวางแผนการบริ หารงานในยุค
ดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งได้แนวการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั ในการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์
1.2 ด้านวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ดิจิทลั
1.3 ด้านการใช้ดิจิทลั ในการเรี ยนการสอน
1.4 ด้านกฎหมาย จริ ยธรรมจรรยาบรรณในการใช้ดิจิทลั
1.5 ด้านการใช้ดิจิทลั สารสนเทศในการบริ หาร
2. แหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึ กษาเทอดไทย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. ด้า นพื้ น ที่ โรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพัฒ นาการศึ ก ษาเทอดไทย สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

4. ด้านระยะเวลา ปี การศึกษา 2564

วิธีการดาเนินการวิจัย (เขียนครึ่งหน้ า)
1. วิธีการดาเนินการวิจยั
ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วธิ ีการดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. แหล่งข้อมูล (Resource)
กลุ่มเป้ าหมายการร่ วมประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group)เพื่อหาหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการใน
ยุคดิจิทลั ในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจานวน 7 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้การประชุ มแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ ยวกับ
แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิ จิทลั ในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา กลุ่มเครื อข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3.2 การสร้างเครื่ องมือมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3.2.2 จัดทาร่ างหัวข้อประเด็นการสนทนา ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่มแก่กลุ่มเป้ าหมาย
โดยสร้างประเด็นการสนทนาให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจยั
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี้
3.3.1 นาร่ างประเด็นการสนทนากลุ่มที่ร่างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งใช้เนื้อหาที่เหมาะสม
3.3.2 นาร่ างประเด็นการสนทนากลุ่มฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้วสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. วิธีการเก็บข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อไปยังผูอ้ านวยการสถานศึ กษาเพื่อขอความอนุ เคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายในการเข้าร่ วม
สนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั ในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และนัดหมายวัน
เวลาในการสนทนากลุ่ม
4.2 วางแผนการจัดการสนทนากลุ่ม
4.3 ดาเนินการสนทนากลุ่มตามแผนที่กาหนดไว้
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ จากการสนทนากลุ่มโดยแปลความหมายที่ เหมาะสมจากข้อมูลดิบในการสนทนากลุ่ม การ
ตีความและข้อเสนอแนะในส่ วนของการวิเคราะห์ และรายงานผลใช้การบันทึ กเสี ยงและวีดีโอ แล้วสรุ ปสังเคราะห์เป็ น
ความเรี ย ง เพื่ อ จัด ท าเป็ นแนวทางพัฒ นาภาวะผูน้ าทางวิช าการในยุค ดิ จิ ทัล ในการบ ริ ห ารงานวิชาการของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาแนวทางการพัฒ นาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิ จิทัลในการบริ ห ารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒ นาการศึ กษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3
ผูศ้ ึ กษาได้ทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาในกลุ่มเครื อข่ ายพัฒ นาการศึ กษาเทอดไทย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 ประกอบด้วย 5 ประเด็น คื อ ) แนวทางการพัฒ นาด้านการมี
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2) แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ดิ จิทลั ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 3) แนว
ทางการพัฒ นา การใช้ดิจิทัลในการเรี ยนการสอนของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา 4) แนวทางการพัฒ นากฎหมาย จริ ยธรรม
จรรยาบรรณในการใช้ดิจิทลั ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 5) แนวทางการพัฒนาการใช้ดิจิทลั สารสนเทศในการบริ หารของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1.1 มีการกาหนดเป้ าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
โดยเน้น การใช้ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยีสูงสุ ด สถานศึ กษาต้องมี ก ารกาหนดภาพในอนาคตให้ชัด เจน มี การกาหนด
เป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ มีความชัดเจนในการดาเนินเป้ าหมายด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนและแสดงวิสัยทัศน์การบริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่สถานศึกษายุคดิจิทลั โดย
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรต้องร่ วมมือกันบรรลุเป้ าหมาย
1.2 มีการกาหนดเป้ าหมาย ภาระงาน และตัวชี้วดั ความสาเร็ จทางเทคโนโลยี ควรกาหนดเป้ าหมาย ภาระ
งานที่เป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการใช้เทคโนโลยีดา้ นผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ส่งเสริ ม สนับสนุน สร้างแรงกดดัน
ให้ครู และบุคลากรใช้สื่อทางเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เป็ นปกติในทุกรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของผูเ้ รี ยน และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน หากไม่มีการกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จก็จะเดิน
ไม่ถูกทาง หากมีตวั ชี้วดั ความสาเร็ จก็จะปฏิบตั ิงานในทางที่ถูกต้องตามที่ต้ งั ไว้
2 แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ดิจิทลั
2.1 มี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิ บัติงานในสถานศึ กษาอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกาหนดนโยบาย ออกคาสัง่ กระตุน้ ให้ครู ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จนเป็ นปกติใน
การจัด การเรี ย นการสอน และผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีรูป แบบใหม่ ม าใช้ในการปฏิ บัติ ง านการ
ปฏิบตั ิงานอื่นนอกเหนือจากการสอน สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) และระบบการปฏิบตั ิงานที่มีความกระชับ คล่องตัว และ
มีประสิ ทธิภาพ ง่ายต่อการส่งต่อข้อมูล รวบรวมข้อมล และค้นหาข้อมูล และง่ายต่อการใช้งาน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควร
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ให้ครู และบุคลากรได้นาเทคโนโลยีมาใช้พฒั นางานให้เกิดประสิ ทธิผลที่สูงขึ้น
2.2 มี การวางแผนและปฏิ บัติ ง านโดยใช้ Platform Application ต่ าง ๆ มาประยุก ต์เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก าร
ปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรวิเคราะห์หลักสู ตรร่ วมกับครู และบุคลากรเพื่อค้นหาแพลตฟอร์ มการ
เรี ยนรู ้ยคุ ดิจิทลั สร้างแพลตฟอร์ มในการสารวจข้อมูลหรื อเก็บข้อมูล และเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเรี ยนรู ้ผา่ นการใช้
เทคโนโลยีของครู และผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรพัฒ นาตนเองให้มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี เช่ นการใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดิจิทลั แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เพื่อทาเป็ นตัวอย่างให้ครู และบุคลากรได้เห็นและทาตาม
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรมี การใช้ Line Facebook ในการติ ดต่อสื่ อสารและเก็บข้อมูล ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรพัฒ นา
บุคลากรให้มีทกั ษะด้านการใช้เทคโนโลยี จัดหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว มีการส่งเสริ มให้เกิดปฏิบตั ิงานร่ วมกันแบบออนไลน์

3. แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ดิจิทลั ในการเรี ยนการสอน
3.1 ผูบ้ ริ หารมี ก ารสนับสนุ นอุป กรณ์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมี เพียงพอ ทาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสารวจความต้องการของใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของ ครู และบุคลากร เพื่ออานวย
ความสะดวกจัดหาอุปกรณ์ ทางด้านเทคโนโลยีภายใต้งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากัด หรื อมี การสรรหางบสนับสนุ นจาก
หน่วยงานอื่น ไม่วา่ จะเป็ น โทรทัศน์ทุกห้องเรี ยน คอมพิวเตอร์ ทุกห้องเรี ยน ติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ตให้คลอบคลุมพื้นที่ มี
ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรี ยน ห้องสมุดที่มีคอมพิวเตอร์ในการสื บค้นข้อมูล ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องจัดสรรให้เพียงพอ
3.2 มีการติดตามและประเมิน ผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริ หารจัดการให้ครอบคลุมภารกิ จของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมาย สนับสนุน ผูบ้ ริ หารต้องติดตาม สังเกตการสอนของครู และบุคลากรใน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไม่เป็ นทางการอยูเ่ สมอหรื อเป็ นการเยีย่ มชมชั้นเรี ยน คือ ผูบ้ ริ หารควรมีการสังเกตจาก
แผนการสอนและสื่ อการสอนของครู ควรมีการเดินสังเกตการสอนของครู ผสู ้ อนแต่ละคน มีการสอบถามจากครู ขา้ งห้อง
ครู หัวหน้าสายชั้น หรื อหัวหน้าวิชาการ รวมถึ งสอบถามจากนักเรี ยนว่าครู มีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร มี การใช้
เทคโนโลยีในการสอนหรื อไม่อย่างไรบ้าง สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนว่า
เป็ นไปในลักษณะใด สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ หลังการนิ เทศการสอน ผูบ้ ริ หารควรมีการ
บันทึกผลการสังเกตการสอนของครู และบุคลากรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับจุดเด่นของการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยครู ตอ้ งปรับกระบวนการสอนให้เท่าทันเทคโนโลยี อีกทั้งผูบ้ ริ หารควรมีการให้คาแนะนา
ชี้แจงถึงข้อดี ข้อด้อยและข้อควรพัฒนาให้ครู ทราบและอาจจะให้คาแนะนาเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ครู
สามารถนาไปทดลองปฏิบตั ิใช้กบั นักเรี ยนได้ออย่างเหมาะสม และมีการมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรี ยนการสอนว่าผลที่ได้เป็ นไปในทางใด
4. แนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย จริ ยธรรมจรรยาบรรณในการใช้ดิจิทลั
4.1 สร้างการยอมรับว่ามีความยุติธรรมในการเข้าถึงเครื่ องมือดิจิทลั และแหล่งทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบ สนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทุกคน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้อย่างเสมอ
ภาค ผูบ้ ริ หารต้องทาให้ฝ่ายงานวิชาการงานเห็นความสาคัญของความยุติธรรมในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
โดยให้ฝ่ายงานวิชาการเป็ นผูจ้ ดั ทาตารางการใช้งานของแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้เข้าถึงและมีโอกาสใช้เครื่ องมือ
ดิ จิทัล ห้องเรี ยนทุ กห้องเรี ยนต้องมี อุปกรณ์ ห รื อเครื่ องมื อดิ จิทัลที่ เหมื อนกันเพื่อความยุติธรรมในการใช้งาน มี ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่เป็ นสัญญาณไร้สาย (WIFI) ให้ผเู ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลระหว่างวัน โดยมีการควบคุมการใช้อย่างเป็ นระบบ
4.2 สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึ กษา วางแผนส่ งเสริ มการเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ระหว่างชุ มชนกับโรงเรี ยน โดยจัดแหล่งเรี ยนรู ้ดิจิทัลที่
สามารถให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริ การได้ในสถานศึกษา โดยคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและมีโอกาสใช้เครื่ องมือดิจิทลั อย่าง
เสมอภาค มีการวางแผนการปฏิบตั ิและกฎการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ดิจิทลั ในโรงเรี ยนสาหรับชุมชนและผูป้ กครอง บางโรงเรี ยนมี
ศูนย์ USO (Universal Service Obligation) เพื่อส่ งเสริ มให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต อีกทั้ง
เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้แก่เยาวชน บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ามาเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐานเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน จัด
ว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
5. แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ดิจิทลั สารสนเทศในการบริ หาร
5.1 ผูบ้ ริ หารมีความรู ้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ควรเป็ นผูน้ าทางเทคโนโลยี ด้วยการศึ กษาเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ด้วยการฝึ กฝน อบรม สัมมนา แลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้แนวทางการบริ หารสถานศึ กษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี สร้างความคุน้ เคยจนเกิ ดทักษะและความ

ชานาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริ หารไม่จาเป็ นต้องมีทกั ษะความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไป
แต่ตอ้ งมีความรู ้ในด้านการวางแผนนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการ และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริ มการใช้
เทคโนโลยี ดังนี้ 1) People were หมายถึง บุคลากรที่ ใช้เทคโนโลยีในการทางาน 2) Soft were หมายถึง ระบบโปรแกรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3) Hard were หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่น้ ีคือ ระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อสนับสนุนความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยี
5.2 ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาให้การส่ งเสริ มการวิจยั ทางการศึ กษา ผลักดัน ให้เกิ ดการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒ นาขี ดความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาต้องสนับสนุน ส่ งเสริ มให้คณะครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดรู ปแบบ สร้างข้อตกลงร่ วมกัน ในการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยนในด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรรั บฟั งและวิเคราะห์ ปัญ หาต่าง ๆ ของการจัดการศึ กษา
กาหนดแนวทางแก้ไขด้วยการผลักดัน ให้ครู และบุ คลากร เกิ ด การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปั ญ หาการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ห้องเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

อภิปรายผล
1. ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วิเคราะห์
แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับการนามาใช้บริ หารจัดการศึกษาเพื่อใช้กาหนดวิสยั ทัศน์
ควรพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี ควรเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาใช้ ในการปฏิ บตั ิงานเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ให้ครู และบุคลากรได้นาเทคโนโลยีมาใช้พฒั นางานให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่สูงขึ้น ควรจัดทาแผน
กลยุทธ์ที่มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกบั ภารกิ จการบริ หารสถานศึกษา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนและแสดงวิสัยทัศน์การบริ หาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทลั เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่สถานศึกษายุคดิจิทลั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สท้าน วารี (2560,
น. 125)ได้ศึกษาเรื่ อง เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่าผูบ้ ริ หารจะต้องมีการสร้างวิสยั ทัศน์ เผยแพร่ วิสยั ทัศน์ และมีการนาวิสยั ทัศน์สู่
การปฏิ บัติโดยการหลอมรวมวิสัยทัศน์ น้ ันลงไปในนโยบาย เป้ าหมาย และกิ จวัตรประจาวัน ของสถานศึ กษา กาหนด
บทบาทหน้าที่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั สมาชิกเพื่อให้เต็มใจปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์น้ นั
3.2 ด้านวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ดิจิทลั
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกาหนดนโยบาย ออกคาสั่ง กระตุน้ ให้ครู ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จนเป็ นปกติใน
การจัดการเรี ยนการสอน และการปฏิ บัติงานอื่น สร้างแพลตฟอร์ มสาหรับการเรี ยนรู ้และระบบการปฏิ บัติงานที่ มีความ
กระชับ คล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ ควรสารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร เพื่ออานวยความสะดวกจัดหา
อุปกรณ์ ทางด้านเทคโนโลยีภายใต้งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากัด ควรวิเคราะห์หลักสู ตรร่ วมกับครู และบุคลากรเพื่อสร้าง
แพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้ดิจิทลั (Digital Learning Platform)เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเรี ยนรู ้ผา่ นการใช้เทคโนโลยีของ
ครู และผูเ้ รี ยน ซึ่งสอดคล้องกับ สุ นนั ทา สมใจ ( 2561,น.377) เรื่ อง การบริ หารสถานศึกษาด้วยภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยี ได้
กล่าวว่าการบริ หารจัดการเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
3.3 ด้านการใช้ดิจิทลั ในการเรี ยนการสอน
ผูบ้ ริ หารมีการสนับสนุนอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั มีเพียงพอ มีการสารวจความต้องการของใช้อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีของ ครู และบุคลากร เพื่ออานวยความสะดวกจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีภายใต้งบประมาณที่มีอยู่

อย่างจากัด ผูบ้ ริ หารต้องติดตาม สังเกตการสอนของครู และบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไม่เป็ นทางการ
อยูเ่ สมอ หลังการนิ เทศการสอน ผูบ้ ริ หารควรมีการบันทึกผลการสังเกตการสอนของครู และบุคลากรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สอดคล้องกับการศึ กษาของ มณี รัตน์ สุ ดเต๊ (2563, น. 106) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุค
ดิจิทลั ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 2 มี การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างคณะครู ดว้ ยกัน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู เพื่อช่ วยให้ครู จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไปในทิศทางเดี ยวกันมี มีการให้คาแนะนา ชี้ แจงถึงข้อดี ข้อด้อยและข้อควรพัฒนาให้ครู ทราบ
และอาจจะให้คาแนะนาเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ครู สามารถนาไปทดลองปฏิบตั ิใช้กบั นักเรี ยนได้ออ
ย่างเหมาะสม และมี การมี การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนว่าผลที่ ได้เป็ นไป
ในทางใด
3.4 ด้านกฎหมาย จริ ยธรรมจรรยาบรรณในการใช้ดิจิทลั
การสร้างการยอมรับว่ามีความยุติธรรมในการเข้าถึงเครื่ องมือดิจิทลั และแหล่งทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทุกคน โดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
เสมอภาค มีการควบคุมการใช้อย่างเป็ นระบบ การสร้างความเสมอภาคทางสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2544,
น.10) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยกล่าวว่าเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงและใช้
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึ กษา โดยจัดแหล่งเรี ยนรู ้ดิจิทัลที่ สามารถให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริ การได้ใน
สถานศึ กษา โดยคนในชุมชนสามารถเข้าถึ งและมี โอกาสใช้เครื่ องมื อดิ จิทัลอย่างเสมอภาค ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยการ
ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการเรี ยนการสอนตามอัธยาศัยเน้นการค้นคว้าและทักษะการสื บค้นสารสนเทศ
ให้ผเู ้ รี ยนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสื่ อสารข้อมูลทางไกลผ่านระบบเครื อข่ายได้
3.5 ด้านการใช้ดิจิทลั สารสนเทศในการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเป็ นผูน้ าทางเทคโนโลยีดว้ ยการศึกษาเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ด้วยการ
ฝึ กฝน อบรม สัมมนา แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ แนวทางการบริ หารสถานศึ กษาที่ มีประสิ ท ธิ ภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี สร้ าง
ความคุ ้น เคยจนเกิ ด ทัก ษะและความช านาญในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ควรมุ่ งเน้น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรได้เห็ น
ความสาคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยี มีส่วนร่ วมในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสาร และการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยกับสถานการณ์ สอดคล้องกับ เจษฎา ชวนะ ไพศาล (2563, น.105) ได้
ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าให้ ไ ด้แ นวทางการพัฒ นาภาวะผู ้น าทางวิ ช าการในยุค ดิ จิ ทัล เพื่ อ การ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึ กษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ควรพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าทางเทคโนโลยี มีความรอบรู ้ ทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม ศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งจัดหาระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมเข้ามาใช้กบั การ
บริ หารสถานศึกษา

1.2 ควรจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และระบบทางเทคโนโลยี จัดให้มีการอบรมให้
มี ความชานาญในการดู แลระบบเทคโนโลยีของสถานศึ กษา จัดสรรงบประมาณสาหรั บใช้ในการจัดหาวัสดุ อุป กรณ์
เครื่ องมือทางเทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกแก่ครู และบุคลากรของสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยฉุดรั้งที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการในยุคดิจิทลั เพื่อการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษา สมรรถนะทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่ อ การบริ ห ารงานวิช าการของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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