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บทความวิจัย

สมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำและกำรใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่มี
ผลต่อสมรรถนะของผู้เรียนสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 14
จริยา กรุณา ภานุมาศ จินารัตน์ และเปรมยุดา ลุสมบัติ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี เทิร์น
อีเมล: kjdeaw.21@esdc.go.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีกับสมรรถนะของผู้เรียน 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค
14 จานวน 400 คนนากลับมาวิเคราะห์ผล
ผลวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระดับปานกลางถึงมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และองค์ประกอบการใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ 2) องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการ
พยากรณ์ระดับสมรรถนะผู้เรียนนั้นประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีข้อมูล การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ชั้นสูง การใช้ข้อมูลและการสื่อสาร ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง และความรอบรู้ด้าน
เทคโนโลยี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ร่วมกันที่ R2 = .56 และมีค่า F = 85.00 (Sig.000)
คำสำคัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และสมรรถนะผู้เรียน
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Abstract
The objectives of this research aimed at 1) the study of the relationship between
educational administrator’s competency, computer technology usage and learners’ competency
2) the analyzing of the influence on learners’ competency development. The researcher used a
questionnaire in collecting 400 respondents of administrators and teachers in office of education
region 14, for analysis.
The research results found that 1) the elements of educational administrator’s
competency related significantly and in the same direction to computer technology usage from
moderate to high at .01 and the elements of computer technology usage also related significantly
to learners’ competency at .01 and 2) the elements of educational administrator’s competency
and computer technology usage such as data technology usage, the additional technology
material, the advance computer operation, data and communication usage, the working ability in
virtual environment and technology literacy, influenced and predicted simultaneously on learners’
competency at R2 = .56 and F = 85.00 (Sig .000).
Keywords: Educational Administrator’s Competency, Computer Technology Usage
and Learners’ Competency
บทนำ (Introduction)
ครูเป็นบุคคลผู้ประสานงานที่สาคัญในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (Educational Sustainability) (Salite et
al, 2020) ความสามารถของครูในการพัฒนาให้รวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการเรียน (Learning environment) โดยการเชื่อมโยงการ
เรียนกับเทคโนโลยี (Coklar et al, 2017) ดังนั้น ความรอบรู้ (Literacy) เกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงเป็นความสามารถใน
การใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า กั บ การศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ( New Technology) สมรรถนะดิ จิ ทั ล (Digital
competency) ที่จาเป็นต้องมีชุดของทักษะ ความรู้ และทัศนคติใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของการศึกษาที่เป็น
แบบดิจิทัล (Digitalization in Education) ในปัจจุบันที่มีผู้เรียนส่วนใหญ่มีสัญชาตญาณของดิจิทัลและผู้เรี ยนมี
ความชานาญในการใช้เครื่องมือทางดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ใ นการประกอบการเรียน ครูจึงจาเป็นต้อง
เป็นผู้มีความสามารถในการบูรณาการดิจิตอลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมดิจิตอล (Gunduzalp, 2021)
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ส่วนการศึกษาออนไลน์ (Online Education) เป็นหัวข้อที่มีการศึกษามากมายและเป็นการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาแบบเก่าจากห้องเรียนธรรมดามาเป็นห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี (Computer Technology) การศึ ก ษาออนไลน์จึ งมีก ารเรีย นหลายรูป แบบ เช่ น การเรี ย นทางไกล
(Distance Learning) การศึ ก ษาทางไกล (Distance Education) การเรี ย นออนไลน์ (Online Learning) และ
หลักสูตรที่ใช้เว็บเพจ (Web-based Courses) (Moody, 2004) ดังนั้น การศึกษาออนไลน์จึงต้องมุ่งเน้นที่เทคโนโลยี
เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอน รวมถึงเครือข่ายเพื่อช่วยสนับสนุนผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
รับผิดชอบในการสอนออนไลน์ให้ประสบความสาเร็จโดยต้องมีทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ เ ทคโนโลยี (Nworie, 2012) ซึ่ ง Moore & Kearsley (2011) กล่ า วไว้ ว่ า การสนั บ สนุ น การศึกษา
ออนไลน์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในด้ า นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน (Instructional Development) การ
สนั บ สนุ น ระบบการจั ด การการเรี ย น (Learning management System Support) การผลิ ต มั ล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia Production) การพั ฒ นามื อ อาชี พ (Professional Development) การสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ย
(Network Support)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม Boyatizis (1982) Woodruffe (1993) และ Khoshouei et al (2013) ได้ อ ธิ บ าย
เพิ่มเติมว่า สมรรถนะ (Competency) คือทักษะของความรู้และความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการจัดการ เช่น การ
วิ เ คราะห์ (Analyzing) การแก้ ไ ขปั ญ หา (Problem solving) และการตั ด สิ น ใจ (Decision Making) ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษาจึงต้องมีสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาออนไลน์ในด้านการปฏิบัติการ กลยุทธ์ และการบริการ
(Kearsley, 2013) ขณะที่ความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก (Global disruption) ทาให้
การศึกษาของประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกในด้า นต่างๆเช่น 1) รูปลักษณ์ของดิจิตอลและ
สารสนเทศ (Paradigm of Digitalization and Technology) ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่โดยมีเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีในการสืบค้น 2) ผู้เรียนและสถานศึกษาสามารถเลือกเทคโนโลยีตามความสามารถของตนเองหรือเรียกว่า
Personalization 3) ความเป็นสากล (Internationalization) ของการศึกษาทาให้สถานศึกษาต้องสอนให้ผู้เรียน
สามารถทางานได้ และ 4) ความหลากหลาย (Diversity) ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย ครูผู้สอนสามารถเลือก
วิธีการสร้างความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ (มติชน, 2564)การเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด covid-19 ทาให้
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้จัดทาหลัก สูตรฐานสมรรถนะของผู้เรียนโดยเป็นการบูรณาการการสอน
ตามความต้องการของผู้เรียน ไม่เน้นวิชาการมาก แต่มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
(เดลินิวส์, 2564)
เพราะฉะนั้นปัญหาสาคัญของการจัดการศึกษาในยุคนี้จึงอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะร่วมกันอย่างไรกับ
ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูผู้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจาเป็นต้องปรับทั้งวิธีการและรูปแบบของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่จาเป็นต้องนาเอาความฉลาดรอบรู้ของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน
โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริหารและครูในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 14 จานวนกว่า 7 พันคนที่ต้องได้รับการพัฒนา
ทั้งสมรรถนะผู้บริหารไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี หากแต่ต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
อย่างชัดเจนคือการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ทั้งนี้เพราะสาหรับโลกยุคใหม่แล้วการจัดการศึกษาของไทยยังไม่พร้อมที่
จะไปกับกระแสโลก และด้วยเหตุผลนี้จึงมีความสาคัญต่อผู้วิจัยกับงานวิจัยนี้มาก
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วัตถุประสงค์ (Objective of the Research)
2.1) เพื่อศึกษาลักษณะสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะ
ของผู้เรียน
2.2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีกับ
สมรรถนะของผู้เรียน
2.3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
2.4) เพื่อนาเสนอแนวทางและประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ที่มีอทิ ธิพลต่อสมรรถนะของผู้เรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีวิจัย (Research Methodology)
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ นงานวิจั ยเชิ งปริมาณที่ ผู้วิจั ยรวบรวมเอาเอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะผู้เรียนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาใช้ใน
การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเอาสาระสาคัญไปใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดกับตัวแปรที่ต้องนาไปใช้ในการสร้าง
และพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบสอบถามสาหรับนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบจานวน 50 ข้อ
ขึ้นมาได้แล้วนาไปขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทดลอง
ใช้เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และผู้วิจัยได้ผลทดสอบความตรงตามค่า KMO ที่ .89, .85 และ .92 กับมี
ความเชื่อมั่นตามค่า Cronbach's Alpha ที่ .97, .94 และ .98 ส่วนความเที่ยงตรงรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง .65-.90 (วี
ระศักดิ์ จินารัตน์, 2564) ต่อจากนั้นผู้วิจัยจึงได้นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที้เป็นผู้บริหารและ
ครูในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 14 จานวน 400 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อ ยละ 95 กับความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากจานวนประชากรทั้งหมด
7,527 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนกับการสุ่มแบบง่ายเพื่อให้ข้อมูลจากทุกหน่วย
ประชากรครบตามจานวนที่ต้องการ
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วนากลับมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิเคราะห์สัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์ ข อง
Pearson และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล (Research conclusions and Discussion)
5.1 ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระดับปานกลางถึงมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่า r แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบระหว่าง .64-.75 ดังต่อไปนี้
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรอบรู้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ระดับปานกลางที่ค่า r = .64
สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ า นรู ป แบบเทคโนโลยี ใ หม่ เ พื่ อ การสอนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระดับปานกลางที่ค่า r = .68
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ระดับปานกลางที่ค่า r = .68
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และสมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระดับมากที่ค่า r = .75
ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันสมรรถนะ
ผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้
องค์ประกอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะผู้เรียนระดับปานกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 และมีค่า r = .61
องค์ประกอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะผู้เรียนระดับปานกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า r = .56
องค์ประกอบการใช้ทรัพยากร Internet มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะผู้เรียนระดับน้อยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า r = .45
และองค์ประกอบการอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะผูเ้ รียนระดับปานกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า r = .62
2) ผลวิจัยพบว่า อิทธิพลองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารกับการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
สมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอานาจพยากรณ์ร่วมกันเท่ากับ R2 .56 แต่มีความ
เป็นไปได้น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากมีคะแนนความคลาดเคลื่อนสูงถึง .44 หากแต่ทุกตัวแปรพยากรณ์มีความ
คลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกันตามค่า Durbin-Watson ที่ 1.85 ดังตารางแสดงผลต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 อิทธิพลองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารกับการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี (n=400)
Independent
Beta
t-test
Sig.
Coefficient
ค่าคงที่
6.92
.000*
การใช้เทคโนโลยีข้อมูล
.28
4.47
.000*
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม
.38
7.03
.000*
R2 .56, Std error .44
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
.24
6.09
.000*
Durbin-Watson 1.85
การใช้ข้อมูลและการสื่อสาร
-.14
-2.78
.006*
F = 85.00 (Sig.000)
ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อม
.18
2.70
.007*
เสมือนจริง
ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
-.11
-2.30
.042*
*P Value .05
จากตารางผลวิ จัย พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิพ ลร่ว มกั น ต่อ การพยากรณ์ระดับ สมรรถนะผู้เรี ยนนั้น
ประกอบด้วย 1) การใช้เทคโนโลยีข้อมูล 2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม 3) ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 4) การ
ใช้ข้อมูลและการสื่อสาร 5) ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง และ 6) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่ง
ด้วยเหตุนี้เมื่อนาเอาคะแนนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรอิสระไปสร้างเป็นสมการพยากรณ์ จะได้รูปของส มการ
พยากรณ์ต่อไปนี้
สมรรถนะผู้ เ รี ย น = .28 (การใช้ เ ทคโนโลยี ข้ อ มู ล ) +.38 (การใช้ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี เ พิ่ ม ) +.24 (ปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ชั้นสูง) +(-.14การใช้ข้อมูลและการสื่อสาร) +.18 (ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง) + (-.
11ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี)
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อภิปรำยผล
จากผลวิจัยที่สรุปได้นี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่า 1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการจัดสภาพแวดล้อมได้เสมือนจริงทั้งในชั้นเรียน
และในโรงเรียนที่สะท้อนถึงความรู้กับความพยายามจะก้าวไปให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี
รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาจากเดิม และเรื่องนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ
อุทัย ภักดีประยูรวงศ์ (2556) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัย พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี , ด้านการทางานเป็นทีม , ด้านการมีวิสัยทัศน์ , ด้านการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์, ด้านการสื่อสารและการจูงใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ แล้ว 2) เรายั งได้ข้ อสังเกตเพิ่ มเติมชั ดอี ก ว่า องค์ป ระกอบแต่ละตัวของสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกันสูง โดยเฉพาะความเกี่ยวข้องกันระหว่าง รูปแบบการใช้เทคโนโลยี ใหม่เพื่อ
การสอนกับการใช้ข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจมีคุณลักษณะเป็นตัวเดียวกัน เช่น การใช้รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ในทุก
ระดับชั้นเรียนกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หรือความคล้ายกันระหว่างการการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษากับการให้ความสาคัญกับรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอของผู้บริหารสถานศึกษา และใน
ประเด็นนี้ การศึกษาของเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ และคณะ (2564) ได้อธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของ
ผู้บริหารในด้านการใช้และการบริหาร การประเมินเทคโนโลยี การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็น
อุปกรณ์ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นสมรรถนะเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ตามเราพบว่ าระดับ ความสัมพั นธ์ ของทั้งสองตัว แปรอยู่ ในขนาดที่ พอดีส าหรับ การน าไป
วิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นตรงต่อการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน หากแต่อาจพบได้ว่ามีตัวแปรบางตัวที่ไม่สามารถเข้า
สมการพยากรณ์ได้ อันเนื่องจากมีลักษณะเป็นตัวแปรเดียวกัน (ยุทธ ไกยวรรณ, 2556)
จากผลวิจัยที่สรุปได้พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะ
ผู้เรียน และนั้นหมายความว่าถ้ามีการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งย่อมต้ องส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานและขั้นสูง
เช่น การพัฒนาความรู้และความความสามารถในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ หรือการพัฒนาความสามารถค้นหาข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถใช้ Spreadsheet เพื่อบรรจุข้อมูลได้ และการพัฒนาสามารถใช้
Spreadsheet เพื่อรายงานข้อมูลต่างๆได้ จะส่งผลต่อการพัฒนาได้ทั้งทักษะการสื่อสาร และการทางานเป็นทีมของ
ผู้เรียน ดังที่งานวิจัยของ Torff & Tirotta (2010) พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากอุปกรณ์การสอนที่สร้างความน่าสนใจและทาให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน นอกจากนี้
ภาพ เสียงและแอนิเมชั่น ทาให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากกว่าครูผู้สอนหรือแสดงเอง (She & Lee, 2008) อย่างไรก็
ตาม Dzigurski et al (2013) สรุปว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนเป็นการเอื้อประโยชน์ในด้านการควบคุมติดตาม
และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งสร้างผลสัมฤทธิ์ในการเรียน หรืองานวิจัยของ ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์(2555)
ที่ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์รองลงมาคือ การบริการที่ดีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม และการทางานเป็นทีม ตามลาดับ
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ขณะเดี ยวกั นที่ อ าจมีบ างประเด็น ที่ น่า สังเกตคื อระดับ ความสัมพั น ธ์ กัน เองระหว่ างการใช้ ทรัพยากร
Internet กับการอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติมอาจมีบางส่วนที่ทับซ้อนกัน เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
กับโยกย้ายรูปภาพทางอินเทอร์เน็ตได้ หรือความทับซ้อนกันระหว่างการใช้ E-mail ในการรับ-ส่งเอกสารได้กับการ
สื่อสารออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าทั้งสองประเด็นมี แนวโน้มจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสมรรถนะผู้เรียนได้โดยตรง เช่นที่ Nawaz & Qureshi (2010) ซึ่งได้สรุปเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า ความรู้และทักษะ
ที่จากัดของครูทาให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานจึงไม่
มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการสอนในรายวิชานั้น
ดังนั้นการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีของทั้งผู้บริหารและครูส่งผลกระทบได้โดยตรงต่อการ
ยกระดับสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะการความตระหนัก (Awareness) ของครูในการใช้เทคโนโลยี (Use of
computer technology) แบบพื้นฐานในกระบวนการสอนและมีความพยายามจะใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใน
ระดับอาชีพส่งผลได้โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์นักเรียน (Hossan, 2010)
6.2 จากผลวิจัยที่สรุปได้นี้พบว่าการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นผลรวมกันเข้าระหว่าง 1) การใช้เทคโนโลยี
ข้ อ มู ล 2) การใช้ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยีเพิ่ ม 3) ปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ชั้น สูง 4) การใช้ ข้ อ มู ล และการสื่อ สาร 5)
ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง และ 6) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี โดยที่บางองค์ประกอบมีอิทธิพล
ในเชิงบวกขณะที่บางองค์ประกอบมีอิทธิพลในเชิงลบ เช่น การใช้ข้อมูลและข่าวสารกับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทั้งสองมีผลต่อสมรรถนะผู้เรียนแบบตรงข้ามกัน และเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ (Academic Integrity) ความทรงจาเกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ทรัพย์ทางปัญญาและข้อมูลซึ่งเป็น
บทบาทของครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ให้ถูกต้องในด้านความเป็นส่วนตัวและการสอนการทาให้เกิดความ
ปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Safety) (Uerz et al., 2018) หรืออาจเป็นไปได้ว่าการถ่ายทอดข้อมูลมีผลกระทบต่อ
การสร้างอารมณ์ของผู้รับแล้วกลายเป็นเหตุให้ทั้งผู้บริหารและครูจาเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นทั้งสองนี้
ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบค่อนข้างมากนั้นประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นบวกกับอีกกว่าร้อย
ละ 20 ของการใช้เทคโนโลยีข้อมูลมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ในระดับสูง เช่นผู้บริหารใช้ข้อมูลและการ
สื่อสารเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนเข้าร่วม หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลและการสื่อสารสร้างวิธีการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนโดยการสื่อสารออนไลน์ และเรื่องนี้ การสื่อสารและการจูงใจความสามารถ
ในการสื่อสารความรู้และความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีความสามารถจูงใจและโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับ
และคล้อยตามการเป็นผู้นาในการอภิปรายและสรุปประเด็นในการประชุม (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2549) รวมไปถึงการใช้ข้อมูลและการสื่อสารทางเทคโนโลยี (Use of Information
and Communication Technology) หมายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา การทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรวมถึง ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นแหล่งความรู้
โดยในแต่ละแนวทางสามารถมีแนวปฏิบัติสาหรับนาไปพัฒนาดังต่อไปนี้
6.2.1) แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีข้อมูล ประกอบด้วย การฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนด้วยเทคโนโลยี การฝึกทักษะการใช้ข้อมูลและการสื่อสาร
เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนเข้าร่วม การฝึกทักษะการใช้ข้อมูลและการสื่อสารสร้างวิธีการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนโดยการสื่อสารออนไลน์ และการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
และสร้างความรู้กับทุกคนในโรงเรียน เช่นเดียวกันกับผลวิจัยของ Scottt (1998) สรุปคานิยามของสมรรถนะไว้ว่า
กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องาน
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หลักของตาแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของตาแหน่งนั้นๆ
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรม
และการพัฒนา กับงานวิจัยของ พนิตา จัทรรัตน์ (2557) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงความสามารถซึ่งบุคคลสามารถ
พัฒนาให้มีขึ้นมาได้ โดยผ่านการศึกษา การฝึกอบรมจากประสบการณ์ หรือความสามารถที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
และงานวิจัยของ พนิตา จัทรรัตน์ (2557) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงความสามารถซึ่งบุคคลสามารถพัฒนาให้มี
ขึ้นมาได้ โดยผ่านการศึกษา การฝึกอบรมจากประสบการณ์ หรือความสามารถที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
6.2.2) แนวทางพัฒนาการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม ประกอบด้วย การศึกษาความสาคัญกับรูปแบบ
เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ การทดลองใช้รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ในระบบการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาและทดลอง
ใช้รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียน กับการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีใหม่ในทุกระดับชั้นเรียน
ดังที่ Foulgence (2020) การออกแบบการเรียนและการพัฒนา (Learning Design and Development) หมายถึง
ความสามารถในการออกแบบและการประยุก ต์ก ารเรียนการสอนในรูป แบบผสมผสาน (Blended Learning)
นอกจากนี้แล้ว การทางานที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือแบบมืออาชีพรวมถึง รูปแบบของกิจกรรมที่ออกแบบ
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน รวมไปถึ ง รู ป แบบของการกระท าและปฏิ กิ ริ ย าแบบมื อ อาชี พ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการทางสังคม (Social Desirable) เป็นการเพื่อที่จริยธรรมอย่างงานและการทางาน
6.2.3) แนวทางพัฒนาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ประกอบด้วย การฝึกใช้ Spreadsheet เพื่อบรรจุ
ข้อมูลได้ การฝึกใช้ Spreadsheet เพื่อรายงานข้อมูลต่างๆได้ และการฝึกใช้ Spreadsheet ในการเรียงลาดับข้อมูล
ดั งที่ การปฏิ บัติ ผ่านการคอมพิว เตอร์ขั้ น สูง (Advanced Computer Operations) ประกอบด้ว ย Hbaci et al
(2021) ได้อธิบายถึงการใช้อุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนเช่น Excel, Spreadsheet Board เพื่อการรายงานและการ
ประเมินผล นอกจากนั้นแล้วGuitert et al (2020) ได้อธิบายสมรรถนะในการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีว่าเป็นการ
ใช้ก็เหมือนทั่วไปในการสร้างเนื้อหาทั้งในรูปแบบตัวเลขและข้อความเช่น Word Excel Spreadsheet รวมถึงการ
ผลิตเนื้อหาด้วยรูปแบบที่เกี่ยวข้อง และดึงดูดผู้ข่าวสาร และด้วยเหตุนี้การพัฒนาการปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมุ่งลดเวลาและทรัพยากรอื่นในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเพื่อจุดมุ่งหมายของการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ทั้งนี้เพราะในขณะที่การเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนจะต้องมีสมรรถนะในด้ านเทคโนโลยีเช่น การเสริมเมล์การใช้ระบบมัลติมีเดียและรูปแบบ
ต่างๆของเทคโนโลยี โดยใช้คอมพิวเตอร์ (Cvetkovic et al., 2020)
6.2.4) แนวทางพัฒนาการใช้ข้อมูลและการสื่อสาร ประกอบด้วยการฝึกทักษะการดาวน์โหลดข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต การฝึกใช้ E-mail ในการรับ-ส่งเอกสารได้ การฝึกโยกย้ายรูปภาพทางอินเทอร์เน็ตได้ การฝึกสื่อสาร
ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และการฝึกใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารได้ ดังที่ Eglash et al (2020) ได้สรุปเอาไว้ถึง
จุ ด ประสงค์ ข องการศึ ก ษาในโลกที่ ทั น สมั ย (Modern World) ได้ ก้ า วกระโดดจากโรงเรี ย นแบบดั้ ง เดิ ม
(Conventional School Classroom) มาเป็ น การเรี ย นและการใช้ เ ทคโนโลยี (Technological Learning and
Usability) ดังนั้น การบริหารการศึกษาและกระบวนการเรียนจะต้องมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ระบบบริการตาม
ข้อยกเว้น ความมุ่งมั่นและการพัฒนา นอกจากนั้นแล้ว ในโลก 4.0 เทคโนโลยีจึงเป็นบ่อเกิดของโอกาสและความมั่ง
คั่ งของผู้ น าทางเทคโนโลยี (Technology Leader) และผู้ ป ระกอบการดิ จิ ตอล (Digital Entrepreneurs) แล้ ว
กลายเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไปพร้อมกับการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับทั้ง
ครูและนักเรียน ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการตั้งคาถาม การประเมินคาตอบของ
ผู้เรียน การย้อนกลับ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆในกระบวนการศึกษา (Cvetkouk et al, 2019)
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6.2.5) แนวทางพัฒนาความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ประกอบด้วยพัฒนาทักษะในการใช้
ข้อมูลและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีในสถานที่ทางาน ฝึกให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยผ่านสื่อ
ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติงานโดยสื่อออนไลน์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษากับครูผู้สอนโดยสื่อออนไลน์เป็น
ประจา ดังที่ Cvetkouk et al (2019) อธิบายไว้ว่า คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มโอกาสในกระบวนการทาง
การศึกษา (Education Process) ทั้งนี้เป็นเพราะคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการตั้งคาถาม การ
ประเมินคาตอบของผู้เรียน การย้อนกลับ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆในกระบวนการศึกษา ในขณะที่การศึกษา
แบบดั้ งเดิม (Traditional Education) เป็ น การสื่อ สารของครูผู้สอนและการใช้ หนังสือ (Use textbook) ไม่ ใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ทาให้การสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลไม่หลากหลายเท่ากับการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาสมรรถนะของครู (Teachers’ Competency) หรือสมรรถนะของผู้บริหาร
การศึกษา (Educators competency) ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีในกระบวนการสอน เช่น Email,
DVD, หรือระบบมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา มีการใช้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใน
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆเช่น ตารา เสียง วีดีโอ Graphics Animation หรือภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) และ
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาสภาพแวดล้อมจากการนาเอาหรือหยิบเอาความฉลาดของเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาได้ในแต่
ละตัวเป็นสิ่งท้าทายสาหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่จาเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตนเองแบบต่อเนือ่ ง
(Tanti & Ananda, 2018)
6.2.6.) แนวทางพัฒนาความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ฝึกอบรมทักษะการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
อย่างง่ายและรวดเร็ว ฝึกอบรมทักษะการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังบนพื้นฐานเพื่อความสาเร็จ ฝึกอบรมทักษะการใช้
ข้อมูลเพื่อกาหนดวิธีการทางานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา และพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลเพื่องานสังคม
และพัฒนาอาชีพ ซึ่งเรื่องนี้ Beetham (2015) เคยกล่าวไว้ถึง การพัฒนาแบบมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Professional Development) เป็ น การเข้ า ร่ ว มในการพั ฒ นาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลายของหลักสูตรต่างๆแบบเปิด การสร้างทักษะการเรียนด้านพิพัฒน์การใช้เทคโนโลยีและการฝึกปฏิบัติ
ส่วน Uerz et al (2018) อธิบายไว้เกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (Academic Integrity) ความทรงจาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ ทรัพย์ทางปัญญาและข้อมูลซึ่งเป็นบทบาทของครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ให้
ถูกต้องในด้านความเป็นส่วนตัวและการสอนการทาให้เกิดความปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Safety) ขณะเดียวกัน
ที่ มานะ ครุธาโรจน์ (2563) อธิบายไว้ในรูปของความกล้าหาญทางจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษายุค
ใหม่ต้องนามาอาศัยสาหรับจัดการศึกษาให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยี และด้วยเหตุนี้ความฉลาด
รอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่บนโลกสมัยนี้ โดยเฉพาะในแวดวงของการจัด
การศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาความสามารถของครู (Teacher’s Capacity) ในการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีในการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาและเตรียมการเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในชั้นเรียน ให้
ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากร ICT เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน ทั้งนี้ ระดับความเชี่ยวชาญในการใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีของครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา ความคุ้นเคยในเทคโนโลยี (Technological Familiarity)
ความหลากหลาย (Availability) และการเข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยี (Accessibility of Technological Tools) จะ
เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับการสอน (Qutoshi & Poudel, 2014)
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้อานวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 14 นาเอาผลวิจัยไปใช้
ในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนาไปใช้กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรถนะผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ 1) การใช้เทคโนโลยีข้อมูล 2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม 3) ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 4)
การใช้ข้อมูลและการสื่อสาร 5) ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง และ 6) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
2) ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัติ
ผู้อานวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 14 นาเอาผลวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับการคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนาไปใช้พัฒนาเป็น
โครงการ หรือกิจกรรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรถนะผู้เรียน แต่ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับ 1) การใช้เทคโนโลยีข้อมูล 2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม
3) ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 4) การใช้ข้อมูลและการสื่อสาร 5) ความสามารถทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง
และ 6) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
3) ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้อานวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 14 นาเอาผลวิจัย
ไปใช้ในการทาวิจัยในสถานศึกษา วิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้ความสาคัญกับหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรถนะผู้เรียนที่สัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ 1) การใช้เทคโนโลยีข้อมูล 2)
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่ม 3) ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 4) การใช้ข้อมูลและการสื่อสาร 5) ความสามารถ
ทางานในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง และ 6) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
ประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย Contribution of the Study
1) ผู้วิจัยคาดว่าจะได้ความรู้และข้อมูลสาหรับนาไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการปรับกระบวนการบริหาร ไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรใดใดให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้เรียน
2) นักศึกษา นักวิชาการสามารถนาผลวิจัยนี้ไปขยายการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในด้านพื้นที่การศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะ ในบริบทอื่นๆ ของการศึกษาได้
3) ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงแนวโน้มของการศึกษาในยุคดิจิทัลที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
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