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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิผลสถานศึกษา และ 3) สมรรถนะ 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

จำนวน 260 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับมากท้ังภาพ
รวมและรายดาน 

 2. ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ไดแก ดานการจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการใชและพัฒนา 

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนรู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 59.80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

  

คำสำคัญ : สมรรถนะ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู ประสิทธิผลสถานศึกษา ประถมศึกษา  

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) level of teachers’ competency in curriculum and 

learning management in educational institutions; 2) level of educational institutions 

effectiveness; and 3) the teachers’ competency in curriculum and learning management 

affecting educational institution effectiveness. The research sample, derived by proportional 

stratified random sampling, was 260 teachers of educational institutions under the Jurisdiction 

of Samut Songkhram Primary Educational Service Area. The research instrument was a 

questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows:  

1. Overall and in specific aspects, the teachers’ competency in curriculum and 

learning management in educational institutions was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the educational institution effectiveness was at 

a high level. 
3. The teachers’ competency in curriculum and learning management in the 

aspects of child-centered learning management, learning assessment and evaluation, 

innovation application and development for learning management, and curriculum 
constructing and development together predicted the educational institution effectiveness 

at the percentage of 59.80 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: competency, curriculum management, learning management, educational  

    institution effectiveness, primary education 
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บทนำ 
ในสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน ประเทศจะตองปรับตัวใหทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง 

ของโลก อันเน่ืองมาจากสถานการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ภาวะวิกฤติทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทำใหระบบการบริหารเกิดความไมแนนอน เส่ียงกับสภาวการณ

ที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ แตในขณะเดียวกันเม่ือเกิดภาวะท่ีทาทาย การปฏิรูปการศึกษาจึงมี 

ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ดังนั้น หากประเทศไทยตองการปฏิรูป

การศึกษาใหมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีสำคัญอยางย่ิงคือการปฏิรูปครูและบุคลากร

ทางการศึกษาซึ่งนับวาเปนหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให

มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐาน

ตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดให สำนักงานเลขาธิการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินและปรับเลื่อนมาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 38-39)  

สถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนองคการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริการทางการศึกษาท้ังในระบบและ 

นอกระบบ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ 

ทีพึ่งประสงค เปนกระบวนการในการบริหารจดัการการศึกษาใหมคีณุภาพใหตรงตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุงเนนใหผูเรียน ดี เกง  

มีปญญา และมีความสุข ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาตองบริหาร

และจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิผลซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพในท่ีสุด  

ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการการศึกษาของสถานศึกษา 

ตองกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ 

สถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานไดอยางคลองตัว แนวคิดและ วิธีการจัดการศึกษา 
ที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

ไดใหความสำคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกัน 
ทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสำคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา ปฏิรูประบบการบริหารและ 

การจดัการศึกษา ทัง้หนวยงานของรัฐ องคการปกครองทองถิ่น และเอกชนโดยเนนเร่ืองการกระจาย 
อำนาจและการมีสวนรวม ปฏิรูประบบคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหม ี

การยกระดับสถานภาพของวิชาชพีครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและ  

การลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรมาใหเพ่ือการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ 
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การศึกษา เนนเร่ืองของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐาน 

จากองคการภายนอก และปฏิรูปส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มุงใหมีการผลิตใชส่ือและเทคโนโลยี 

ในรูปแบบที่หลากหลายท่ีมีคุณภาพ (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 15-18) ซึ่งสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผล คือสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา 

ในภารกิจตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสามารถออกไปสูระบบ

สังคมภายนอกไดอยางมีคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดเกณฑ

มาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา 

การศึกษา และเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา  

ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนจึงตองใหความสำคัญกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาดวย ซึ่งนับวาเปนเร่ืองสำคัญท่ีจะนำมาพิจารณาถึงระดับความสำเร็จ 

ในการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หรือเกณฑคุณภาพขององคการ หรือ

สถานศึกษาเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งแฮนสัน (Hanson, 2002: 35) กลาววา สถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลควรมีลักษณะ ดังนี้คือ มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน มีบรรยากาศ

สนับสนุนการเรียนรู มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียนการสอน บุคลากรมีมาตรฐาน มีกระบวนการ

สงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และมีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการการทำงาน  

ในสภาพความเปนจริงสถานศึกษาของไทยหลายแหงยังมีการดำเนินงานไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกำหนด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงไดกำหนด

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหวางปการศึกษา 2554-2558 โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งกำกับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแตระดับปฐมวัย

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาท้ังสองรอบของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2554 ในภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5 อยูในเกณฑพอใช 

โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

มีผลการวิเคราะหรอยละของสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 99 แหง  
พบวาสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 65 แหง คิดเปนรอยละ 65.66 และไมได

รับรองมาตรฐานจำนวน 34 แหง คิดเปนรอยละ 34.34 และผลการประเมินมี 2 ตัวบงชี้ที่มี 

ผลการประเมินต่ำกวาระดับดี คือ ตัวบงชี้ที่ 5 เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน รอยละ 23.33 
และตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ 69.39 และ

จากผลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2554 ผลการประเมินนักเรียนในระดับประเทศ 

รอยละ 41.75 โดยภาคกลางไดผลการประเมินเฉล่ีย รอยละ 41.15 (สำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 36) จากเหตุผลดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงมีการวางแผนและวางระบบพัฒนาครูใหสอดคลองกับงานของครู เนนเน้ือหาสาระควบคูไปกับ

กระบวนการถายทอดใหกับผูเรียน ท้ังน้ีเพราะครูเปนปจจัยสำคัญระดับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สมรรถนะประจำสายงานของครูในการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูจึงมีความจำเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ทั้งน้ี สรุปไดวาการพัฒนา

ประสิทธิผลของสถานศึกษาควรประกอบดวย ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร ความรู 

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชและพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนตน ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะ

ที่เปนสวนหน่ึงของสถานศึกษาและมีความเก่ียวของกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา จึงมี 

ความมุงมั่นท่ีจะศึกษาสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัย 

ที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลมากข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู 

2.  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1.  ตวัแปรตน ไดแก สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูของคร ูประกอบดวย 

1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถในการออกแบการเรียนรู 3) การจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 4) การใชและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2.  ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลสถานศึกษา ประกอบดวย 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับ

กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และ 
6) มีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง ความสามารถของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในการสรางและ

พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2.  ประสิทธิผลสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่มุงใหสถานศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไวใหเกิดความกาวหนา มีการปฏิบัติงานตรงตาม

หนาท่ีที่กำหนดไว สามารถบรรลุเปาหมายขององคกร  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  

(descriptive research) โดยใชจำนวนผูตอบแบบสอบถามเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ทั้งหมด 804 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดจำนวนรวมท้ังสิ้น 

260 คน ในปการศึกษา 2557 กระจายตามเขตอำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที โดยใชวิธี
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

 
   

 441 143 

 214 69 

 149 48 

 804 260 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูและประสิทธิผลของ

สถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบของแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามฉบับราง เพ่ือใหไดโครงสราง

เน้ือหาของแบบสอบถาม นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความตรงของขอคำถาม

แตละขอความและวิเคราะหความตรง (validity) ดวยวิธี IOC (index of item objective congruence)  

ไดคาเฉล่ียท่ียอมรับไดมีคาตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไป เปนขอคำถามสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูของครู จำนวน 41 ขอ และประสิทธิผลของสถานศึกษา จำนวน 41 ขอ จากน้ันนำ

แบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงของขอคำถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -coefficient) ของครอนบาค ไดคา

ความเท่ียงของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู เทากับ 0.95 และคา 

ความเท่ียงของประสิทธิผลของสถานศึกษา เทากับ 0.97 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 

กำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัด 

การเรียนรูของครู มีโครงสรางประกอบดวย 1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถ 

ในการออกแบบการเรียนรู 3) การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 4) การใชและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู สำหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีโครงสรางประกอบดวย 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียน
การสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และ 6) มีการจัด 

สภาพแวดลอมและสวัสดิการทำงาน  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 260 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 260 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกแจง (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับเก่ียวกับสมรรถนะ 

การบรหิารหลกัสตูร และการจดัการเรียนรูของคร ูและประสทิธิผลสถานศกึษาใชการหาคาเฉลีย่ ( x̄ ) 
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และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูของครู และประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสงคราม ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient: r
xy

) วิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

ของครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยนำ

เสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูที่สงผล 

ตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.93, S.D.=0.50) และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนรูมากท่ีสุด ( x̄ = 3.98, S.D. = 0.53)  

รองลงมา ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.54) ความรู 

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.54)  การสรางและพัฒนาหลักสูตร 

( x̄  = 3.91, S.D. = 0.61) และการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู  

( x̄  = 3.83, S.D.  = 0.64) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระดับและลำดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

                                (n=260) 

  x̄ S.D.   
1.  3.91 0.61  4 

2.  3.93 0.54  3 

3.  3.97 0.54  2 

4.  3.83 0.64  5 

5.  3.98 0.53  1 

 3.93 0.50   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 76

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.06, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานบุคลากรมีมาตรฐานอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.52)  

รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.57) และดาน 

การติดตาม กำกับ กระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับต่ำท่ีสุด ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.59)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับและลำดับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

  ศึกษาสมุทรสงคราม    

 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการศึกษาของ
ครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และ 
การจัดการเรียนรูของครูซึ่งมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง 0.51-0.86 อยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงครามกับการประสิทธิผลสถานศึกษา (Y
tot

) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.60-0.72 อยูในระดับคอนขางสูง ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 4 

 x̄ S.D.   
1.  

2.  

4.06 

4.01 

0.53 

0.52 

 

 

3 

5 

3.    

4.   

5.   

6.  

3.96 

4.15 

4.12 

4.04 

0.59 

0.52 

0.57 

0.58 

 

 

 

6 

1 

2 

4 

 4.06 0.49   
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู 

  ของครู ที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

  ศึกษาสมุทรสงคราม 

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูดานการจัดการเรียนรูที่เนน 

ผูเรียนเปนสำคัญ (X
3
) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (X

5
) การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู (X
4
) การสรางและพัฒนาหลักสูตร (X

1
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการเลือกเขาสมการ

ถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี 
คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.598 ซึ่งแสดงวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 

การเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตร สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาและสามารถทำนาย

ประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 59.80 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

 
 tot = 1.08+ 0.22 (X3) + 0.28 (X5) + 0.13 (X4) + 0.10 (X1) 

 tot = 0.25(Z3) + 0.31(Z5) + 0.18 (Z4) + 0.12 (Z1) 

 

 (X
1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 (X
4) 

 (X
5) 

 

(Y
to

t) 

  (X1) 1.00      

  (X2) 0.77** 1.00     

  (X3) 0.73** 0.86** 1.00    

  (X4) 0.51** 0.67** 0.70** 1.00   

  (X5) 0.65** 0.78** 0.80** 0.68** 1.00  

  (Ytot) 0.60** 0.68** 0.72** 0.64** 0.72** 1.00 

**  .01 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และ 

  การจัดการเรียนรูของครูที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของครูที่สงผล 

ตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนรูมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ ความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตรและ

การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ตามลำดับ ทั้งน้ีในการท่ีจะพัฒนาครู
ใหเปนครูดี มีคุณธรรม มีวิทยฐานะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององคการท้ังระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการ 

     (n=260) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 4 37.51 9.38 94.90* 0.00 

Residual 255 25.20 0.10   

Total 259 62.71    

 b Beta SEb t Sig. 

 1.09  0.15 7.03* 0.00 

1.   (X3) 0.23 0.25 0.07 3.22* 0.00 

2.   (X5) 0.29 0.31 0.06 4.47* 0.00 

3.   

      (X4) 

4.   (X1) 

0.14 

 

0.10 

0.18 

 

0.13 

0.05 

 

0.05 

3.10* 

 

2.17* 

0.00 

 

0.03 

*  .05 

R = 0.773 R2 = 0.598 SEE. = 0.314 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกำหนดเกณฑ การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในป พ.ศ. 2553  

เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

นั้น ครูผูสอนจะเปนผูทำการประเมินตนเอง และใชเปนฐานขอมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนา

สมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (standard for success) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอความสำเร็จ 

ของสวนราชการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126 ) ไดศึกษา 

เรื่อง สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัย 

พบวา สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ทั้งภาพรวมและ 

รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผลและ

ประเมินผล และดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา  

2.  ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลสถานศึกษามีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากทุกดานโดยบุคลากรมีมาตรฐานมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริม

การรักษาวินัยของผูเรียน ดานการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดานการจัดสภาพ

แวดลอมและสวัสดิการทำงาน ดานบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน และการติดตาม 

กำกับ กระบวนการเรียนการสอนตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ที่มุงพัฒนาเด็กไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คูคุณธรรม มีจริยธรรม สถานศึกษาในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่ผลผลิต คือใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง 
และมีความสุข มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและจริงจัง มีการตรวจสอบ 

ที่ชัดเจน เปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และ

พัฒนาครูอยางตอเน่ือง โดยเนนกระบวนการเพ่ิมพูนความรู ความชำนาญ ทักษะ เจตคติ คานิยม 

ความสามารถของครู ตลอดจนใหแนวคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพดีขึ้น และ

สงผลใหสถานศึกษามีผลผลิตและประสิทธิภาพสูงข้ึน สอดคลองกับผลงานวิจัยของเรียม สุขกล่ำ 
(2553: 62-63) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครูกับประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ตามการรับรูของขาราชการครู โดยรวมอยูใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานตามคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรกไดแก ดานความสามารถปรับตัว 
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เขากับสิ่งแวดลอม ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและ 

ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน  

3. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูสงผลตอประสิทธิผล 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรียงลำดับตามอิทธิพล

จากมากไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู การสรางและพัฒนา

หลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 

59.80 ท้ังน้ีเน่ืองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ

เพ่ือประเมินสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู 

ทั้งระบบ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ ของสำนักงาน 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของสำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) ดังน้ัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตระหนักถึง 

การปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีกำหนดไว เพ่ือจะไดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน ใหมี

ประสิทธิภาพและสงผลใหสถานศึกษามปีระสทิธิผลตามมา สอดคลองกับวิเศษ ภูมวิิชยั (2552: 91-92) 

ทำการศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอประสทิธิผลสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่สงผลตอประสิทธิผล 

สถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา 

แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอสถานศึกษา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร มาตรฐานในการทำงาน

ของครู และการมอบหมายงานท่ีชัดเจน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  

 3.1  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงตองมีกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพดานหลักสูตรและ 

การใชหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนด โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู 
ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ ดังตอไปนี้ 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม 

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
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ปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ 

ใหทำได คิดเปนทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 

สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถ 

ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ

การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และ 6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา 

ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  

เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

และนำพาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับ

มัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียน

เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะ

ประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการพัฒนา 

ผูเรียนและดานการวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือนำสมรรถนะดังกลาวมาปรับปรุงการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยทำใหสถานศึกษามีประสิทธิผลตามมา 

 3.2  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการจัดการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ

เนนผูเรียนเปนสำคัญคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน 

ทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ กิจกรรมท่ีครูจัดใหผูเรียนจะตองเปนกิจกรรมท่ีนำไปสู

การเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูจะตองสามารถทำให 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน รวมท้ังสงเสริมบรรยากาศ

สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับนโยบายท่ีกำหนด ทั้งยังสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และการจัดสภาพแวดลอม

และสวัสดิการทำงานดวย สอดคลองกับอำรุง จันทวานิช และคณะ (2547: 142) ไดเสนอแนวคิดของ

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวาตองประกอบดวย 1) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาทุกดาน เปน

คนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได 2) โรงเรียนเปนท่ีชื่นชมของชุมชน 3) โรงเรียน

เปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอื่น 4) การจัดกระบวนการเรียนรู 
เนนผูเรียนสำคัญท่ีสดุ 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 6) การบริหาร

จัดการท่ีดีใชโรงเรียนเปนฐานและเนนการมีสวนรวม 7) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 
เปนสวนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจำนวน

เพียงพอ 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 10) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน 

และทองถ่ิน 11) ส่ืออุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย 12) แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณ
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มุงเนนผลงาน และ 14) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม

เอ้ืออำนวยตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 3.3  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษา ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงตองมีกระบวนการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกำหนด ตามแนวทางการจัดการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนหลักในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดหลักการวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดโดย 

การจัดวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละคนใหสามารถพัฒนาตนเองได  

ไดลงมือคนควา คิดแกปญหาและปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูผูสอน 

เปนผูสงเสริมสนับสนุน จัดสถานการณใหเอื้อตอการเรียนรู เพ่ือประโยชนตอการติดตาม  กำกับ 

กระบวนการเรียนการสอน รวมท้ังการสงเสริมการรักษาวินัยของนักเรียนเพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผล 

ดังนั้นกลาวไดวา การสรางและพัฒนาหลักสูตรสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สอดคลองกับวิเศษ  

ภูมวิิชยั (2552: 91-92) องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา  

แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอสถานศึกษา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร มาตรฐานในการทำงาน

ของครู และการมอบหมายงานท่ีชัดเจน กลุมตัวแปรองคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา 
 3.4  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการใชและพัฒนา

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจาก  
การปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่ 2  

พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 64) หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา มาตรา 63-69 ที่มีสาระสำคัญ คือ รัฐตองจัดสรรคล่ืนความถ่ี สื่อตัวนำและโครงสราง

พ้ืนฐานที่จำเปนเพ่ือใชประโยชนสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุ

อุปกรณ และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหมีการพัฒนาบุคลากร ท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในดานการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น ผูเรียน มีสิทธิ

ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกท่ีทำไดเพ่ือใหมี

ความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
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ตอเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากน้ีรัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษารวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให

เกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย ตลอดจนใหมีการระดมทุนเพ่ือ

จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ 

การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสอดคลองกับสนิท นันทชัย (2549: 89-113) ไดศึกษา

แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเชียงราย ดานนโยบายและโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา 

สถานศึกษาควรมีนโยบายพัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล วางแผนงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ใหความสำคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีนโยบายในการนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเหมาะสม 

 3.5  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานความรูความสามารถ

ในการออกแบบการเรียนรูไมสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาท้ังในภาพรวมและรายดาน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการออกแบบการเรียนรู เปนภาระงานท่ีครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถ 

ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเลือกใชทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน เปนแนวทาง

จัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูและความตองการของผูเรียน รวมท้ังการพัฒนา 

สื่อประกอบการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู และการวัด

ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดข้ึนท้ังหมด แตในสภาพการศึกษาไทยผลการประเมิน

สมรรถนะครูและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานออกมา

คอนขางต่ำการพัฒนาครูยังไมเปนระบบท่ีตอเน่ืองชัดเจน สวนใหญครูจะพัฒนากันเองเพ่ือเล่ือน

วิทยฐานะ ทำใหครูไมไดใชความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรูไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของ 
ผูเรียนอยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครู
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานการวัดและการประเมินผล 

การเรียนรูมีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

ทักษะดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรูใหแกครูในสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมและ 

อบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
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เพ่ือการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสรรถนะของครูในการสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง

และเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานบุคลากรมีมาตรฐานมีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารและผูมี

สวนเก่ียวของควรมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐานการปฏิบัติใหสอดคลองกับสมรรถนะ

ที่กำหนด เนนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงข้ึน สงเสริมกระบวนการติดตาม กำกับ กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

 1.3  จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู 

ดานความรูความสามารถในการออกแบบการเรยีนรูไมสงผลตอประสทิธิผลสถานศกึษาท้ังในภาพรวม

และรายดาน ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรมีจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหครูเพ่ิมพูนความรู 

จัดใหมีการพัฒนาความรูอยางสม่ำเสมอ และพัฒนาตนเองจากประสบการณสะสมซึ่งกันและกัน

มากยิ่งขึ้นท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 1.4  จากผลการวิจัยพบวาปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดแก 

จำนวนครู ในสถานศึกษาไมเพียงพอกับภาระงานท่ีไดรับ ทำใหจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มที่  

สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัย ครูขาดความชำนาญดานเทคโนโลยี แหลงเรียนรูภายในบริเวณ

โรงเรียนไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดสรรบุคลากร 

ใหเพียงพอกับภาระงาน เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สนับสนุนการใชเทคโนโลยี 

ที่จำเปนใหกับครูโดย สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ และ

ควรเพ่ิมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหพอตอความตองการของผูเรียน 
 1.5 จากผลการวิจัยพบวาปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดแก บุคลากรยังขาดวิสัยทัศน 

ในการทำงาน ไมเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอตอ 
ความตองการของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารขาดการกำกับติดตาม นิเทศครู

อยางตอเนื่อง ดังนั้น บุคลากรควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการทำงาน มีความ

เขาใจตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนดานส่ือ

เทคโนโลยีอยางเพียงพอตอความตองการของบุคลากรเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตอนักเรียนและสถานศึกษา และผูบริหารควรใหความสำคัญ
กับการกำกับติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางตอเน่ืองเปนระบบ    
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู หรือสรางคูมือสำหรับอบรมเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู 

 2.3  ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสมรรถนะของครู 

 

สรุป 
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร และการจดัการเรียนรูของครสูงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับมากทุกดาน ประสิทธิผลสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน 

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา  

เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังน้ี 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 2) การจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 3) การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

และ 4) การสรางและพัฒนาหลักสูตรเปนปจจัยสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ี 

พบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งไดแก การวัดและประเมินผล

การเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี 

เพ่ือการจัดการเรียนรู และการสรางและพัฒนาหลักสูตรรวมกันทำนาย การประสิทธิผลสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมไดรอยละ 59.80 
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