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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ดานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 3) การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 282 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือ 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

และการวิเคราะหเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูใน

ระดับปานกลางท้ังภาพรวมและรายดาน ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการสอน 

การประเมินผล และการบริหารจัดการ ตามลำดับ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากท้ังภาพรวม

และรายดาน ประกอบดวย การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย ภาวะผูนำครู และการสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ตามลำดับ 

 3. การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ดาน ไดแก  

การเรียนการสอน บริหารจัดการ สื่อการสอน หลักสูตร และการประเมินผล โดยรวมกันทำนาย 

ไดรอยละ 61 

 4. ปญหาอุปสรรคในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู ไดแก ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ขาดความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 

และขาดอุปกรณที่ทันสมัย ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดอบรมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใหครู

ไดพัฒนาตนเอง และจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานใหครู   

 

คำสำคญั: การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สมรรถนะประจำสายงานของครู สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) level of educational innovation management 

for academic affairs in basic educational institutions 2) level of teachers’ functional 

competencies in basic educational institutions 3) educational innovation management for 

academic affairs affecting teachers’ functional competencies in basic educational institutions; 

and 4) problems and suggestions on educational innovation management for academic 
and teachers’ functional competencies. The research samples were 282 teachers of basic 

educational institutions under the jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service 

Area Office 2 derived by proportional stratified random sampling. The research instrument 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression 

analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 
 1) Educational innovation management for academic affairs in basic 

educational institutions was at the moderate level both overall and in specific aspects: 

curriculum, learning and teaching, educational media, evaluation, and administration. 
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 2) Teachers’ functional competencies in basic educational institutions were at 

the high level both overall and in specific aspects: curriculum and learning management, 

student development, classroom management, analysis & synthesis & classroom research, 

teacher leadership, and relationship & collaborative-building for learning management.”              

 3)  Educational innovation management for academic affairs affecting teachers’ 
functional competencies in basic educational institutions with statistically significant at .05 
level in 5 aspects: learning and teaching, administration, educational media curriculum 
and evaluation, accounting for 61% of variance explained. 
 4)  Problems on educational innovation management for academic affairs and 
teachers’ functional competencies included: teachers lost their work motivation, lack of 
both technical skills and high technology equipments. According to suggestions, educational 
institutions should provide training courses of the use technology in workplace for improving 
teachers’ abilities, and support high technology equipments for teachers’ operations. 
 
Keywords:  educational innovation management, teachers’ functional competencies, basic  
 educational institutions 
 
บทนำ 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของยุคโลกาภิวัตนมผีลตอการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงระบบการจัดการศึกษาดวย ดังน้ัน ในการจัดการศึกษา
จำเปนอยางย่ิงท่ีตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 64) หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 63-69 ที่มีสาระสำคัญ 
คือรัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนำและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือใชประโยชนสำหรับ 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต
พัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา ใหมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหมี 
ความรูความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในดานการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น ผูเรียนมีสิทธิไดรับ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำไดเพ่ือใหมีความรู
และทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต นอกจากนี้รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี 
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เพ่ือการศึกษารวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให
เกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย ตลอดจนใหมีการระดมทุน 
เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา โดยเฉพาะนวัตกรรมทาง 
ดานวิชาการเปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีครูในสถานศึกษาจำเปนท่ีจะตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม ๆ มาใช เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  สื่อการสอน การประเมินผล   
และการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในดานตาง ๆ ไดแก  
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานส่ือการสอน ดานการประเมินผล และดานการบริหาร
จัดการ 

 แตจากปญหาและสภาพการใชเทคโนโลยีการศึกษาจะเห็นไดวามีประเด็นสำคัญคือไมมี

การพัฒนาแหลงท่ีเปนศูนยกลางในการบริการส่ือการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ และครูอาจารย 

ไมมีความเช่ียวชาญในการผลิตการใชสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีหนวยงานท่ีทำหนาท่ีเปนแหลงศูนยกลางในการใหบริการ 

สื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณรวมทั้งการพัฒนาและใหคำแนะนำการใชสื่อการเรียน 

การสอนและโสตทัศนูปกรณใหกับผูสอนในการเรียนการสอนวิชาชีพในลักษณะของศูนยเทคโนโลยี 

การศึกษา ทั้งน้ีการบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบันน้ันตองครอบคลุมงาน 4 งาน 

ดวยกัน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป แตภารกิจหลักท่ีสำคัญ

ของสถานศึกษา คือ สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ 

ซึ่งหมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลด ีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน นอกจากน้ี 

นักการศึกษาท้ังในและตางประเทศตางมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาในการบริหารจัดการ 
ดานการศึกษาน้ัน งานท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงคือ งานวิชาการ ดังท่ี สันติ บุญภิรมย (2552: 5) 

กลาววางานวิชาการนับวาเปนงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการบริหารและสถานศึกษาจำเปนตองให

ความสำคัญกับงานวิชาการมากกวางานดานอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ประทวน พรมจอย (2548: 82) ยังได

ศึกษากรณีตัวอยางการวิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งพบปญหาในการบริหารงานวิชาการ 

โดยจำแนกออกเปน 3 ดาน และหน่ึงในน้ันก็คือปญหาดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดังน้ัน สถานศึกษาควรตองใหความสำคัญกับงานวิชาการควบคูไปกับ 

การพัฒนานวัตกรรมและส่ือเทคโนโลยีที่ใชกับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหได 

ผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด และเปนการยกระดับคุณภาพวิชาการของสถานศึกษาน้ัน ๆ อีกดวย 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 142

 จากท่ีกลาวมาพบวา การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ืองของเทคโนโลยีสงผล 

กระทบใหองคการท้ังภาครัฐและเอกชนตางพยายามเรงปรับตัว เพ่ือสรางความอยูรอดในเชิงของ 

การแขงขันดวย การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น 

แตการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีอาจไมเพียงพอท่ีจะทำใหองคการอยูในสถานะของความไดเปรียบ 

ในการแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ ได หลายองคการจึงไดใหความสำคัญในเร่ืองสมรรถนะ (competency) 

ของบุคลากรในองคการมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดในการแขงขันและการพัฒนา 

ขององคการ สมรรถนะจะทำใหบคุคลแสดงออกถงึพฤติกรรมอนัจะนำไปสูผลงานทีด่ ี (เรชา ชสูวุรรณ, 

2550: 1) 

 ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 1–2) ไดเปนหนวยงานริเร่ิม 

ท่ีจะนำระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารจัดการ โดยกลาววาเม่ือนำโมเดลสมรรถนะ (competency 

model) มาใชในองคการแลวจะชวยใหการบริหารทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเห็นความสำคัญและศึกษาเพ่ือนำเกณฑสมรรถนะมาปรับใชใน

สวนราชการ ในแตละกลุมงานไดกำหนดสมรรถนะประจำกลุมงาน (functional competency) หรือ

สมรรถนะท่ีกำหนดเฉพาะสำหรับกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก

หนาท่ีและสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีใหไดดีย่ิงขึ้น คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทย

ทั้งระบบเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันประกอบดวย 5 สมรรถนะหลักคือ 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ (achievement motivation) การบริการท่ีดี (service mind) การส่ังสม 

ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (expertise) จรยิธรรม (integrity) และความรวมแรงรวมใจ (teamwork)  

มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาท่ีและสงเสริมใหปฏิบัติ

ภารกิจในหนาท่ีไดดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือใหระบบราชการมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง 

ตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองกับมัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาสมรรถนะของครู

โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความตองการพัฒนาสมรรถนะของครู 

ในสมรรถนะหลัก ไดแก ดานการบริการท่ีดี ดานการทำงานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  
และดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง และ 

ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู 

ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการพัฒนาผูเรียน และดานการวิเคราะหและสังเคราะห โดยรวม 
มีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน จะเห็นวา ครูไมไดเห็นความสำคัญ 

กับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเทาใดนัก ทั้ง ๆ ที่สมรรถนะเหลาน้ี ลวนเปนส่ิงจำเปน 
ในการทำงานของตน 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนพบวา นวัตกรรมในการบริหารงานดานวิชาการมีความสำคัญ 

และมีบทบาทมากในวงการศึกษา อีกท้ังในปจจุบันสถานศึกษายังไดสงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ซึ่งจำเปนตองพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูผูสอนอีกดวย ดังน้ันผูวิจัยในฐานะท่ีเปน

บุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะ
ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 
 4. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
ดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานงานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะ
ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัย
ไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 4 อำเภอ รวมท้ังสิ้น 1,476 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของเครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สวิุมล ตริกานันท, 2551: 179) 
ไดจำนวน 302 คน การสุมตัวอยางผูใหขอมูลไดขนาดตัวอยางตามท่ีกำหนดตามสัดสวนจำแนก 
ตามอำเภอ ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสำรวจรายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด  
(open-ended) 
 ผูวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือโดยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ 
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานงานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือนำมา
กำหนดนิยามตัวแปรนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกใชขอ
กระทงคำถามท่ีมีคาคะแนน 0.50 -1.00 จากน้ัน แกไขปรับปรุงขอกระทงคำถามตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาแลวนำไปจัดทำเปนแบบสอบถาม และไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ทีไ่มใชกลุมตวัอยางจำนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) 

  ( )  ( ) 
 465 95 
 485 99 

 332 68 
 194 40 

 1,476 302 
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ไดคา    = .986 และปรับปรุงขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดย

ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

         การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเอง

ไดแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณ จำนวน 282 ฉบับ จากแบบสอบถาม

ทั้งหมด 302 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.38 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

 2. วิเคราะหระดับเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการใชการหา 

คาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 3. วิเคราะหการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำ

สายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient: r
xy

) การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 

              4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอ
สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  มีดังน้ี 
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 การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

 ผลการวิเคราะหระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( x̄ = 3.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา

ดานวิชาการอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนกัน โดยสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการจัดการนวัตกรรม

ดานหลักสูตรสูงที่สุด (x̄ = 3.39) รองลงมา ไดแก สื่อการสอน ( x̄  = 3.29, S.D. = 0.38)  

การเรียนการสอน ( x̄ = 3.25) การประเมินผล ( x̄ = 3.25) และบริหารจัดการ ( x̄ = 2.88) ตามลำดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

  

 สมรรถนะประจำสายงานของครู  

 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄  = 3.84) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะประจำสายงานอยูในระดับมาก

ทุกดานเชนกัน โดยครูมีสมรรถนะดานการพัฒนาผูเรียนสูงท่ีสุด ( x̄  = 4.11) รองลงมาไดแก 
ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ( x̄  = 3.94) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

เพ่ือการจัดการเรียนรู ( x̄  = 3.84) ภาวะผูนำครู ( x̄  = 3.83) การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ( x̄  = 3.73) และการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน

( x̄ = 3.64) ตามลำดับ ดังแสดงไวในตารางท่ี 3

(n = 282) 
 X S.D.   

  (X1) 3.39 0.25  1 
  (X2) 3.25 0.29  3 

  (X3) 3.29 0.38  2 
  (X4) 3.25 0.35  3 

  (X5) 2.88 0.52  5 

 3.19 0.27   
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ตารางที่ 3 สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 (n = 282) 
 X S.D.   

   (Y1) 3.73 0.11  5 
  (Y2) 4.11 0.12  1 

  (Y3) 3.94 0.16  2 
      (Y4)  3.64 0.18  6 
  (Y5) 3.83 0.19  4 

 
  (Y6) 

3.84 0.31  3 

 3.84 0.10  

 การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะประจำ 

สายงานของครู  

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา

ดานวิชาการ กับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ ซึ่งไดแก 

หลักสูตร (X
1
) การเรียนการสอน (X

2
) สื่อการสอน (X

3
) การประเมินผล (X

4
) และบริหารจัดการ (X

5
) 

มีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Y
tot

) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู และทุกคูมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ดังแสดงไว 
ในตารางท่ี 4 
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                                                                                                                                                        (n = 282) 

 
 

 
 

 
 
 

(Y1) 

 
(Y2) 

 
 

(Y3) 

 
 

  
(Y4) 

 
(Y5) 

 

 (Y6) 

 
 
 
  

(Ytot) 

  (X1) 0.435* 0.347* 0.301* 0.430* 0.146* 0.173* 0.441* 
  (X2) 0.411* 0.467* 0.293* 0.350* 0.511* 0.404* 0.657* 

   (X3) 0.347* 0.382* 0.184* 0.286* 0.317* 0.399* 0.498* 
  (X4) 0.403* 0.371* 0.448* 0.514* 0.335* 0.288* 0.592* 

  (X5) 0.312* 0.387* 0.341* 0.459* 0.313* 0.254* 0.518* 

*  .05 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

 กับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

Y ^

Z ^

                                                                                                                              

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาปจจัยการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูกลุมตัวอยาง ไดแก การเรียน 

การสอน บริหารจัดการ สื่อการสอน หลักสูตร และการประเมินผลเปนตัวแปร ซึ่งไดรับการคัดเลือก

เขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 

0.61 ซึ่งแสดงวา การจัดการนวัตกรรมดานการเรียนการสอนประกอบดวย บริหารจัดการ สื่อการสอน 

หลักสูตร และการประเมินผลสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 61  

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  
   

tot
  = 2.76 + 0.14 (X

2
) + 0.03 (X

5
) + 0.06 (X

3
) + 0.06 (X

1
) + 0.04 (X

4
)

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  
   Y

tot
   = 0.41 (Z

2
) + 0.17 (Z

5
) + 0.21 (Z

3
) + 0.14 (Z

1
) + 0.14 (Z

4
) 

 รายละเอียดดังแสดงไวในตารางท่ี 5 
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                                                                                                                              (n = 282) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 5 1.89 0.38 91.31* 0.00 
Residual 296 1.23 0.00 
Total 301 3.12 

 b beta SE.b t Sig. 
 2.76 0.06 46.49* 0.00 

  (X2) 0.14 0.41 0.02 9.41* 0.00 
  (X5) 0.03 0.17 0.01 3.49* 0.00 

  (X3) 0.06 0.21 0.01 5.07* 0.00 
  (X1) 0.06 0.14 0.02 3.45* 0.00 

  (X4) 0.04 0.14 0.02 2.76* 0.01 
 
*  .05 
R = 0.78 R2 = 0.61 SEE. = 0.06  

ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

 ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดาน

วิชาการและการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู 

 ผลจากการวิเคราะหปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทาง 

การศึกษาดานวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จากแบบสอบถามปลายเปด  
มีการสรุปปญหาอุปสรรค ในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ความพรอมของครู ประกอบดวย ครูขาดแรงจูงใจ  แรงเสริมในการปฏิบัติงาน ไมให

ความสำคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน ครูท่ีมีอายุมาก ๆ จะมีความสนใจหรือใชนวัตกรรมและสารสนเทศ

นอยเน่ืองจากขาดความชำนาญ ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก จึงไมสามารถสอนไดเต็มความสามารถ 

 ความพรอมของสื่อ และ นวัตกรรม ประกอบดวย สถานศึกษาบางแหงยังขาดระบบ 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ คอมพิวเตอรไมอยูในสภาวะท่ีใชงานไดดี 

 ดานอ่ืนๆ ประกอบดวย สถานศึกษาขาดบุคลากรชำนาญงานดานเทคโนโลยี การสราง

เครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ยังขาดความเข็มแข็ง มีลักษณะ

สนบัสนนุแตงบประมาณ (ไมมาก) ผูปฏบิตัจิรงิก็คอืคร ู เปนการเพ่ิมภาระมากกวา และผูบรหิารบางคน

ไมมีความยุติธรรม  

 สำหรับขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและการพัฒนา

สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2  มีดังน้ี 

 ผูบริหารและครู ไดแก ผูบริหารควรใหคำแนะนำช้ีแนะแนวทางในการทำงาน จัดการ 

ฝกอบรมเพ่ือใหครูไดพัฒนาตนเองและเห็นความสำคัญของวิชาชีพอยูเสมอ ผูบริหารควรให 

การสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาในหนาท่ีการงานของครูเปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหา

ในการทำงาน ครูควรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากครูผูสอนสวนใหญมีอายุมาก ศักยภาพ

ในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ คอนขางลาชา ผูบริหาร ครู นักเรียน ควรรวมกันปรับปรุงลักษณะ 

ทางกายภาพในโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย รวมกันจัดกิจกรรมใหครูและ

นักเรียนอยางท่ัวถึง 

 สถานศึกษา ไดแก ควรจะมีการบูรณาการอยางหลากหลายวิชาตามหัวขอเพ่ือใหได

ขอมูลท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณ 

ในการดูแลสนับสนุน ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชอยางใกลชิด ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช  

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษามีขอควรอภิปรายดังน้ี 

 1. การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง และ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง

ทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการสอน  

การประเมินผล และการบริหารจัดการ ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชเทคโนโลยีการศึกษาไมมี 
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การพัฒนาแหลงท่ีเปนศูนยกลางในการบริการส่ือการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณและครูไมมี 

ความเช่ียวชาญในการผลิตการใชสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งการพัฒนาและใหคำแนะนำการใชสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณใหกับผูสอน 

ในการเรียนการสอนวิชาชีพในลักษณะของศูนยเทคโนโลยีการศึกษายังไมเพียงพอเทาท่ีควร สอดคลอง

กับธันวา อวมมณี (2548: 74-86) ที่ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 

การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา 

ระดับการปฏิบัติการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู ในภาพรวม 

มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับราตรี ดวงไชย (2550: 64-83) ไดศึกษา 

ความพรอมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือใช 

ในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลำปาง เขต 2 พบวาความพรอม

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการบริหารโรงเรียนโดยใชทรัพยากรทาง 

การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานท่ีมีความพรอมมากคือดานบุคลากร สำหรับดานการเงิน ดานวัสดุ และดานการบริหารจัดการมี

ความพรอมอยูในระดับปานกลางเชนกัน 

 2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา สมรรถนะประจำสายงานอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

ไดดังนี้ การพัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การสรางความสัมพันธและความรวมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ภาวะผูนำคร ู การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  และ 

การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจาก พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดใหมีหลักการ
สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดใหสำนักงานเลขาธิการขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินและปรับเล่ือนมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐาน

วิทยฐานะ ดังน้ัน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ในการทำงานของตน เพ่ือใหไดวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น สอดคลองกับฐิติพงษ ตรีศร (2552: 89-91) ไดศึกษา
เร่ืองสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ดังนี้ 1) ดานการบริการท่ีดี 2) ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ดานการพัฒนาผูเรียน  

4) ดานการทำงานเปนทีม 5) ดานการพัฒนาตนเอง 6) ดานการออกแบบการเรียนรู และ 7) ดานการมุง

ผลสัมฤทธ์ิ และสอดคลองกับจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126) ไดทำการศึกษาเร่ืองสมรรถนะ

ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ 

ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมากไปหานอย ดังนี้  

ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตรดานการวัดผลและประเมินผล และ 

ดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา  

 3. การจดัการนวัตกรรมทางการศกึษาดานวิชาการทีม่อีทิธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการเรียน

การสอน ดานบริหารจัดการ ดานส่ือการสอน ดานหลักสูตร และดานการประเมินผล เปนปจจัย 

ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยจะสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไดรอยละ 61 โดยอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

  3.1 ดานการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูใน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากครูมีหนาท่ีหลักคือการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น 

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ ดานการเรียนการสอนจึงเปนองคประกอบสำคัญ 

ในการท่ีจะสงเสริมสมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการ 

การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวา ความตองการ 
การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบรุ ีจงัหวัดชลบรุ ี ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู 

ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของตนใหเพ่ิมมากขึ้น 

  3.2 ดานบริหารจัดการมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานรองลงมาเปนอันดับที่สอง ทั้งนี้เน่ืองจากการท่ีบุคลากรในสถานศึกษาจะพัฒนาตนเอง 

ไดนั้น จำเปนตองอาศัยกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนปจจัย

สงเสริมใหครูในสถานศึกษาไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมะหดี มะดือราแว (2551: 136) ซึ่งไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะ

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี ผลการวิจัย 
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พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ไมแตกตางกัน ครูประสบปญหาดานภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการ

เรียนรู และพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและ 

การประเมินผลการพัฒนาตนเองและการสรางความรวมมือกับชุมชน ครูตองการรับการสนับสนุน

งบประมาณและจัดอบรมดานวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

  3.3 ดานส่ือการสอนการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานส่ือการสอน เปน 

กระบวนการและปจจัยสำคัญในการสงเสริมใหครูพัฒนารูปแบบ แนวทาง และวิธีการสอนใหผูเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น สอดคลองกับโสภาพรรณ ชื่นทองคำ (2545: 82) ไดทำการวิจัยเร่ือง การจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่สูงข้ึน นักเรียนมีความสามารถใชคอมพิวเตอรที่เปนเคร่ืองมือ 

และสื่อการเรียนรูตลอดทั้งสรุปองคความรูได นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการทำโครงงานได 

นักเรียนสามารถใชสื่ออินเทอรเน็ตและส่ือมัลติมีเดีย ดังน้ัน จะเห็นวานวัตกรรมการศึกษาท่ีนำมาใช

กับกระบวนการเรียนการสอนจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

  3.4 ดานหลักสูตรครูผูสอนทุกคนจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร 

และวางแผนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดข้ึน ดังนั้น การจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการ ดานหลักสูตรจึงมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สอดคลอง

กับมะหดี มะดือราแว (2551: 136) ไดทำการวิจัย เร่ือง สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของครู

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมี 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน ครูประสบปญหา 

ดานภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตร  

การบริหารจัดการช้ันเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
และการสรางความรวมมือกับชุมชน ครูตองการรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดอบรม 

ดานวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

  3.5 ดานการประเมินผล การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานการประเมินผล
เปนกระบวนการสำคัญท่ีครูทุกคนจำเปนตองดำเนินการเพ่ือวัดประสิทธิภาพของนักเรียนตามเกณฑ

ที่ระบุไว ทั้งยังเปนการวัดความสามารถในการถายทอดความรูของตนเองวามีประสิทธิภาพมากนอย

เพียงใด สอดคลองกับมะหดี มะดือราแว (2551: 136) ไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน 
ครูประสบปญหาดานภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการเรียนรูและ

พัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผล
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การพัฒนาตนเองและการสรางความรวมมือกับชุมชน ครูตองการรับการสนับสนุนงบประมาณและ

จัดอบรมดานวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

ขอเสนอแนะ 
         1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี

มาตรการในการสรางความย่ังยืนในการปฏิรูปวิชาชีพครูปฏิรูปการผลิตครูแนวใหมและการใชครู

ตลอดจนการสงเสริมรักษาครูใหอยูในวิชาชีพตลอดชีวิตมีระบบประกันคุณภาพครูการพัฒนาสมรรถนะ 

ครูประจำการและการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะครู ทั้งนี้ตองนำมาตรการดังกลาวไปปฏิบัติ

อยางจริงจัง 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรเห็นความสำคัญและสนับสนุนสถานศึกษา 

ในการพัฒนาครูสมรรถนะของครูเพ่ือใหครูมีมาตรฐานดานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด 

  1.3 สถานศึกษาควรจัดอบรมวิจัยแกคณะครู จัดหาบุคลากรท่ีสามารถใหคำแนะนำ

การวิจัยแกสนบัสนุนครูในการใชเทคโนโลยีสำหรับผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรม 

  1.4 สถานศึกษาควรนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู เพ่ือยกระดับคุณภาพครูในการพัฒนาสูสมรรถนะสูงสุดของครู 

  1.5 ครูควรเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานงานวิชาการท่ีสงผลตอ

สมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.2 ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการ

นวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.3 ควรศึกษาแนวสรางความรวมมือในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 
ดานวิชาการระหวางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสถาบันผลิตครู 
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สรุป 

 จากการศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 พบวา การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 

ทั้งภาพรวมและรายดาน สำหรับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูใน

ระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน สวนการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการพบวา 

มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานบริหารจัดการ ดานส่ือการสอน  

ดานหลักสูตร และดานการประเมินผล สำหรับการศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครู พบวาครขูาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

ขาดความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี และขาดอุปกรณที่ทันสมัย ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดอบรม 

การใชเทคโนโลยีในการปฏิบตังิานใหครไูดพัฒนาตนเอง และจดัหาอุปกรณทีท่นัสมยัในการปฏิบตังิาน

ใหครู   
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