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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ สมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
การจั ด การเรี ย นรู ข องครู ใ นสถานศึ ก ษา 2) ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษา และ 3) สมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา
กลุม ตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
จำนวน 260 คน ไดมาโดยการสุม แบบแบงชัน้ ตามสัดสวน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายดาน
2. ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
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3. สมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ข องครู ได แ ก ด า นการจั ด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการใชและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร เปนปจจัยที่สงผล
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

70

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

บทนำ
ในสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบนั ประเทศจะตองปรับตัวใหทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลง
ของโลก อันเนื่องมาจากสถานการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ภาวะวิกฤติทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยีใหม ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทำใหระบบการบริหารเกิดความไมแนนอน เสีย่ งกับสภาวการณ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ แต ใ นขณะเดี ย วกั น เมื่ อ เกิ ด ภาวะที่ ท า ทาย การปฏิ รู ป การศึ ก ษาจึ ง มี
ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น หากประเทศไทยตองการปฏิรูป
การศึกษาใหมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญอยางยิ่งคือการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งนับวาเปนหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (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 เพื่อรองรับการประเมินและปรับเลื่อนมาตรฐานตำแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 38-39)
สถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนองคการที่ตั้งขึ้นเพื่อบริการทางการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ การพัฒนาผูเ รียนใหมคี วามรู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถ มีทกั ษะ มีคณ
ุ ลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค เปนกระบวนการในการบริหารจัดการการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพใหตรงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุงเนนใหผูเรียน ดี เกง
มีปญญา และมีความสุข ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาตองบริหาร
และจั ด การการศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลซึ่ ง จะส ง ผลให โ รงเรี ย นและนั ก เรี ย นมี คุ ณ ภาพในที่ สุ ด
ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการการศึกษาของสถานศึกษา
ต อ งกำหนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายให ส อดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มของ
สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานไดอยางคลองตัว แนวคิดและ วิธีการจัดการศึกษา
ที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ไดใหความสำคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกัน
ทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสำคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
วิ ธีก ารจั ด กระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา ปฏิรูประบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทัง้ หนวยงานของรัฐ องคการปกครองทองถิ่น และเอกชนโดยเนนเรื่องการกระจาย
อำนาจและการมี ส ว นร ว ม ปฏิ รู ป ระบบครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มุ ง เน น ให มี
การยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ
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การศึกษา เนนเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐาน
จากองคการภายนอก และปฏิรปู สือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา มุง ใหมกี ารผลิตใชสอ่ื และเทคโนโลยี
ในรูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพ (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 15-18) ซึ่งสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผล คือสถานศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา
ในภารกิจตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสามารถออกไปสูระบบ
สังคมภายนอกไดอยางมีคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดเกณฑ
มาตรฐานของสถานศึ ก ษาเพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแผนพั ฒ นา
การศึกษา และเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงตองใหความสำคัญกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดวย ซึ่งนับวาเปนเรื่องสำคัญที่จะนำมาพิจารณาถึงระดับความสำเร็จ
ในการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หรือเกณฑคุณภาพขององคการ หรือ
สถานศึกษาเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งแฮนสัน (Hanson, 2002: 35) กลาววา สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลควรมีลักษณะ ดังนี้คือ มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน มีบรรยากาศ
สนับสนุนการเรียนรู มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียนการสอน บุคลากรมีมาตรฐาน มีกระบวนการ
สงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และมีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการการทำงาน
ในสภาพความเปนจริงสถานศึกษาของไทยหลายแหงยังมีการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กำหนด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงไดกำหนด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหวางปการศึกษา 2554-2558 โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งกำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับปฐมวัย
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งสองรอบของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2554 ในภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5 อยูในเกณฑพอใช
โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีผลการวิเคราะหรอยละของสถานศึกษาที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 99 แหง
พบวาสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 65 แหง คิดเปนรอยละ 65.66 และไมได
รั บ รองมาตรฐานจำนวน 34 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 34.34 และผลการประเมิ น มี 2 ตั ว บ ง ชี้ ที่ มี
ผลการประเมินต่ำกวาระดับดี คือ ตัวบงชี้ที่ 5 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รอยละ 23.33
และตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ 69.39 และ
จากผลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2554 ผลการประเมินนักเรียนในระดับประเทศ
รอยละ 41.75 โดยภาคกลางไดผลการประเมินเฉลี่ย รอยละ 41.15 (สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 36) จากเหตุผลดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงมีการวางแผนและวางระบบพัฒนาครูใหสอดคลองกับงานของครู เนนเนื้อหาสาระควบคูไปกับ
กระบวนการถายทอดใหกบั ผูเ รียน ทัง้ นีเ้ พราะครูเปนปจจัยสำคัญระดับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สมรรถนะประจำสายงานของครูในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูจึงมีความจำเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งนี้ สรุปไดวาการพัฒนา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาควรประกอบดวย ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร ความรู
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชและพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาและมีความเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา จึงมี
ความมุงมั่นที่จะศึกษาสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลมากขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูข องครู ประกอบดวย
1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถในการออกแบการเรียนรู 3) การจัด
การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สำคั ญ 4) การใช แ ละพั ฒ นานวั ต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลสถานศึกษา ประกอบดวย 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และ
6) มีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการทำงาน

สมมติฐานการวิจัย
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูข องครูเปนปจจัยทีส่ ง ผลตอการประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง ความสามารถของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. ประสิทธิผลสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่มุงใหสถานศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไวใหเกิดความกาวหนา มีการปฏิบัติงานตรงตาม
หนาที่ที่กำหนดไว สามารถบรรลุเปาหมายขององคกร

วิธีดำเนินการ
การวิจยั เรือ่ ง สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูข องครูทส่ี ง ผลตอประสิทธิผล
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เปนการวิจยั เชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชจำนวนผูตอบแบบสอบถามเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ประชากร ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ทั้งหมด 804 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดจำนวนรวมทั้งสิ้น
260 คน ในปการศึกษา 2557 กระจายตามเขตอำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที โดยใชวธิ ี
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบของแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามฉบับราง เพื่อใหไดโครงสราง
เนื้อหาของแบบสอบถาม นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความตรงของขอคำถาม
แตละขอความและวิเคราะหความตรง (validity) ดวยวิธี IOC (index of item objective congruence)
ไดคาเฉลี่ยที่ยอมรับไดมีคาตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไป เปนขอคำถามสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูของครู จำนวน 41 ขอ และประสิทธิผลของสถานศึกษา จำนวน 41 ขอ จากนั้นนำ
แบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อพิจารณา
ความเที่ยงของขอคำถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ɲ -coefficient) ของครอนบาค ไดคา
ความเที่ยงของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู เทากับ 0.95 และคา
ความเที่ยงของประสิทธิผลของสถานศึกษา เทากับ 0.97
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตอน โดยตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale)
กำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัด
การเรียนรูข องครู มีโครงสรางประกอบดวย 1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู 3) การจัดการเรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนเปนสำคัญ 4) การใชและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู สำหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีโครงสรางประกอบดวย 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียน
การสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และ 6) มีการจัด
สภาพแวดลอมและสวัสดิการทำงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 260 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง
เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ตามวัน เวลาที่นัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 260 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ดวยวิธีการแจกแจง (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับเกี่ยวกับสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูข องครู และประสิทธิผลสถานศึกษาใชการหาคาเฉลีย่ ( x̄ )
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูของครู และประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสงคราม ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient: rxy) วิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ของครูทส่ี ง ผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยนำ
เสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูที่สงผล
ตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ
ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นรู ข องครู สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.93, S.D.=0.50) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนรูมากที่สุด ( 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) และการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
( x̄ = 3.83, S.D. = 0.64) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดั บ และลำดั บ สมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ข องครู สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
(n=260)
¤¦¦³µ¦¦·®µ¦®¨´¼¦ Â¨³µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o °¦¼
1. µ¦¦oµÂ¨³¡´µ®¨´¼¦
2. ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦°°Âµ¦Á¦¸¥¦¼o
3. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁo¼oÁ¦¸¥Á}Îµ´
4. µ¦ÄoÂ¨³¡´µºÉ°ª´¦¦¤ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
5. µ¦ª´Â¨³µ¦¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥¦¼o
¦ª¤

x̄
3.91
3.93
3.97
3.83
3.98
3.93

S.D. ¦³´ ¨Îµ´
0.61 ¤µ
4
0.54 ¤µ
3
0.54 ¤µ
2
0.64 ¤µ
5
0.53 ¤µ
1
0.50 ¤µ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานบุคลากรมีมาตรฐานอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.52)
รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.57) และดาน
การติ ด ตาม กำกั บ กระบวนการเรี ย นการสอนอยู ใ นระดั บ ต่ ำ ที่ สุ ด ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.59)
ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับและลำดับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสงคราม
¦³··¨µ«¹¬µ
1. µ¦¦´¦»¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥ °¼oÁ¦¸¥
2. ¦¦¥µµ«´»µ¦Á¦¸¥¦¼o °´Á¦¸¥
3. µ¦·µ¤ Îµ´ ¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦°
4. »¨µ¦¤¸¤µ¦µ
5. µ¦nÁ¦·¤µ¦¦´¬µª·´¥ °¼oÁ¦¸¥
6. µ¦´£µ¡Âª¨o°¤Â¨³ª´·µ¦Îµµ
¦ª¤

x̄
4.06
4.01
3.96
4.15
4.12
4.04
4.06

S.D.
0.53
0.52
0.59
0.52
0.57
0.58
0.49

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

¨Îµ´
3
5
6
1
2
4

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการศึกษาของ
ครู ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสงคราม
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรูของครูซึ่งมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง 0.51-0.86 อยูใ นระดับปานกลางถึงคอนขางสูง และเมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามกับการประสิทธิผลสถานศึกษา (Ytot) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.60-0.72 อยูในระดับคอนขางสูง ดังปรากฏ
ในตารางที่ 4

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

77

µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ¦
Á¦¸¥¦¼o (X5)
¦³··¨µ«¹¬µ
(Ytot)

µ¦ÄoÂ¨³¡´µºÉ°
ª´¦¦¤ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦
´µ¦Á¦¸¥¦¼o (X4)

µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁo
¼oÁ¦¸¥Á}Îµ´ (X3)

ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
°°Âµ¦Á¦¸¥¦¼o (X2)

´¤¦³··Í®´¤¡´r¦³®ªnµ´ªÂ¦

µ¦¦oµÂ¨³¡´µ
®¨´¼¦ (X1)

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู
ของครู ที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสงคราม

µ¦¦oµÂ¨³¡´µ®¨´¼¦ (X1)

1.00

ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦°°Âµ¦Á¦¸¥¦¼o (X2)

0.77**

µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁo¼oÁ¦¸¥Á}Îµ´ (X3)

0.73** 0.86**

µ¦ÄoÂ¨³¡´µºÉ°ª´¦¦¤ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o (X4)

0.51** 0.67** 0.70**

1.00

µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥¦¼o (X5)

0.65** 0.78** 0.80**

0.68**

1.00

¦³··¨µ«¹¬µ (Ytot)

0.60** 0.68** 0.72**

0.64**

0.72** 1.00

1.00
1.00

** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูดานการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเ รียนเปนสำคัญ (X3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (X 5) การใชและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู (X4) การสรางและพัฒนาหลักสูตร (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับการเลือกเขาสมการ
ถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม (Y tot) ได อ ย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยมี
คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.598 ซึ่งแสดงวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัด
การเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตร สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาและสามารถทำนาย
ประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 59.80 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
 tot = 1.08+ 0.22 (X3) + 0.28 (X5) + 0.13 (X4) + 0.10 (X1)
ࢅ
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
 tot = 0.25(Z3) + 0.31(Z5) + 0.18 (Z4) + 0.12 (Z1)
ࢆ

ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนสมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และ
การจัดการเรียนรูของครูที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
nµ¸É
1. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁo¼oÁ¦¸¥Á}Îµ´ (X3)
2. µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥¦¼o (X5)
3. µ¦ÄoÂ¨³¡´µºÉ°ª´¦¦¤ÁÃÃ¨¥¸
Á¡ºÉ°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o (X4)
4. µ¦¦oµÂ¨³¡´µ®¨´¼¦ (X1)
*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
R = 0.773
R2 = 0.598 SEE. = 0.314

df
4
255
259
b
1.09
0.23
0.29
0.14

SS
37.51
25.20
62.71
Beta

0.10

MS
9.38
0.10

(n=260)
F
Sig.
94.90*
0.00

0.25
0.31
0.18

SEb
0.15
0.07
0.06
0.05

t
7.03*
3.22*
4.47*
3.10*

Sig.
0.00
0.00
0.00
0.00

0.13

0.05

2.17*

0.03

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของครูที่สงผล
ตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ ความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตรและ
การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ตามลำดับ ทั้งนี้ในการที่จะพัฒนาครู
ใหเปนครูดี มีคุณธรรม มีวิทยฐานะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององคการทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกำหนดเกณฑ การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในป พ.ศ. 2553
เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน
นั้น ครูผูสอนจะเปนผูทำการประเมินตนเอง และใชเปนฐานขอมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนา
สมรรถนะครู ต ามนโยบายพั ฒ นาครู ทั้ ง ระบบ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวทาง การพั ฒ นาสมรรถนะ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแนวใหม ภ าครั ฐ ของสำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น
โดยส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ว นราชการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็ จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (standard for success) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสำเร็จ
ของสวนราชการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126 ) ไดศึกษา
เรื่ อ ง สมรรถนะทางวิ ช าการของครู โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครสุ ร าษฎร ธ านี ผลการวิ จั ย
พบวา สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ทั้งภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผลและ
ประเมินผล และดานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2. ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลสถานศึกษามีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากทุกดานโดยบุคลากรมีมาตรฐานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริม
การรักษาวินัยของผูเรียน ดานการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดานการจัดสภาพ
แวดลอมและสวัสดิการทำงาน ดานบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน และการติดตาม
กำกับ กระบวนการเรียนการสอนตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่มุงพัฒนาเด็กไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
คูคุณธรรม มีจริยธรรม สถานศึกษาในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่ผลผลิต คือใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง
และมีความสุข มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและจริงจัง มีการตรวจสอบ
ที่ชัดเจน เปนระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และ
พัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดยเนนกระบวนการเพิ่มพูนความรู ความชำนาญ ทักษะ เจตคติ คานิยม
ความสามารถของครู ตลอดจนใหแนวคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพดีขึ้น และ
สงผลใหสถานศึกษามีผลผลิตและประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคลองกับผลงานวิจัยของเรียม สุขกล่ำ
(2553: 62-63) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครูกับประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ตามการรับรูของขาราชการครู โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานตามคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกไดแก ดานความสามารถปรับตัว
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เข า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ด า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง และ
ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน
3. สมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ข องครู ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ล
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรียงลำดับตามอิทธิพล
จากมากไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู การสรางและพัฒนา
หลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ
59.80 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
กำหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ
เพื่อประเมินสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู
ทั้งระบบ เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (สค.บศ.) ดั ง นั้ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งตระหนั ก ถึ ง
การปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสมรรถนะที่กำหนดไว เพื่อจะไดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน ใหมี
ประสิทธิภาพและสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิผลตามมา สอดคลองกับวิเศษ ภูมวิ ชิ ยั (2552: 91-92)
ทำการศึกษาองคประกอบทีส่ ง ผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่สงผลตอประสิทธิผล
สถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา
แรงจู ง ใจในการทำงานและความผู ก พั น ต อ สถานศึ ก ษา สภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร มาตรฐานในการทำงาน
ของครู และการมอบหมายงานที่ชัดเจน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
3.1 สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาทุกแหงตองมีกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพดานหลักสูตรและ
การใช ห ลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานที่ ก ำหนด โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู
ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ ดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
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ปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทำได คิดเปนทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรอู ยางตอเนือ่ ง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูด า นตาง ๆ อยางไดสดั สวนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และ 6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุ ก สถานที่ มี ก ารประสานความร ว มมื อ กั บ บิ ด ามารดา ผู ป กครอง และบุ ค คลในชุ ม ชนทุ ก ฝ า ย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
และนำพาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับ
มัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียน
เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบวา ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะ
ประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการพัฒนา
ผูเรียนและดานการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนำสมรรถนะดังกลาวมาปรับปรุงการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยทำใหสถานศึกษามีประสิทธิผลตามมา
3.2 สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเ รียนเปนสำคัญคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ปดโอกาสใหผเู รียนมีสว นรวมในกิจกรรมนัน้
ทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ กิจกรรมที่ครูจัดใหผูเรียนจะตองเปนกิจกรรมที่นำไปสู
การเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูจะตองสามารถทำให
ผูเ รียนเกิดการเรียนรูไ ดดี สงผลใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียนสูงขึน้ รวมทัง้ สงเสริมบรรยากาศ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับนโยบายที่กำหนด ทั้งยังสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และการจัดสภาพแวดลอม
และสวัสดิการทำงานดวย สอดคลองกับอำรุง จันทวานิช และคณะ (2547: 142) ไดเสนอแนวคิดของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลวาตองประกอบดวย 1) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาทุกดาน เปน
คนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได 2) โรงเรียนเปนที่ชื่นชมของชุมชน 3) โรงเรียน
เป น แบบอย า งและให ค วามช ว ยเหลื อ แก ชุ ม ชนและโรงเรี ย นอื่ น 4) การจั ด กระบวนการเรี ย นรู
เนนผูเ รียนสำคัญทีส่ ดุ 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเ อือ้ ตอการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน 6) การบริหาร
จัดการทีด่ ใี ชโรงเรียนเปนฐานและเนนการมีสว นรวม 7) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
เปนสวนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจำนวน
เพียงพอ 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 10) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิน่ 11) สือ่ อุปกรณเทคโนโลยีทนั สมัย 12) แหลงเรียนรูใ นโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณ
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มุงเนนผลงาน และ 14) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม
เอื้ออำนวยตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.3 สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูสงผลตอประสิทธิผล
สถานศึกษา ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาทุกแหงตองมีกระบวนการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร เพือ่ ใหบคุ ลากรในสถานศึกษาและผูเ รียนเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนด ตามแนวทางการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนหลักในการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดหลักการวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดโดย
การจัดวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละคนใหสามารถพัฒนาตนเองได
ได ล งมื อ ค น คว า คิ ด แก ป ญ หาและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร า งความรู ไ ด ด ว ยตนเอง โดยมี ค รู ผู ส อน
เปนผูสงเสริมสนับสนุน จัดสถานการณใหเอื้อตอการเรียนรู เพื่อประโยชนตอการติดตาม กำกับ
กระบวนการเรียนการสอน รวมทัง้ การสงเสริมการรักษาวินยั ของนักเรียนเพือ่ ใหสถานศึกษามีประสิทธิผล
ดังนั้นกลาวไดวา การสรางและพัฒนาหลักสูตรสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สอดคลองกับวิเศษ
ภูมวิ ชิ ยั (2552: 91-92) องคประกอบทีส่ ง ผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบวา องคประกอบทีส่ ง ผลตอประสิทธิผล
สถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา
แรงจู ง ใจในการทำงานและความผู ก พั น ต อ สถานศึ ก ษา สภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร มาตรฐานในการทำงาน
ของครู และการมอบหมายงานที่ชัดเจน กลุมตัวแปรองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา
3.4 สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการใชและพัฒนา
สื่ อ นวั ต กรรมเทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นรู ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
การปฏิรปู การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไ ขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 64) หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มาตรา 63-69 ที่มีสาระสำคัญ คือ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสราง
พื้นฐานที่จำเปนเพื่อใชประโยชนสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุ
อุปกรณ และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ใหม กี ารพัฒนาบุคลากร ทัง้ ดานผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา เพือ่ ใหม คี วามรูค วามสามารถและทักษะในการผลิตรวมทัง้ การใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในดานการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น ผูเรียน มีสิทธิ
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทำไดเพื่อใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
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ตอเนือ่ งตลอดชีวติ นอกจากนีร้ ฐั ตองสงเสริมใหมกี ารวิจยั และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให
เกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย ตลอดจนใหมีการระดมทุนเพื่อ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสอดคลองกับสนิท นันทชัย (2549: 89-113) ไดศึกษา
แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งราย ด า นนโยบายและโครงสร า งพื้ น ฐาน พบว า
สถานศึกษาควรมีนโยบายพัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารจั ด เก็ บ ข อ มู ล นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล วางแผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย น
ใหความสำคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเหมาะสม
3.5 สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูข องครู ดานความรูค วามสามารถ
ในการออกแบบการเรี ย นรู ไ ม ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษาทั้ ง ในภาพรวมและรายด า น
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการออกแบบการเรี ย นรู เป น ภาระงานที่ ค รู ผู ส อนจะต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถ
ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเลือกใชทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน เปนแนวทาง
จัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูและความตองการของผูเรียน รวมทั้งการพัฒนา
สื่อประกอบการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู และการวัด
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นทั้งหมด แตในสภาพการศึกษาไทยผลการประเมิน
สมรรถนะครูและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกมา
คอนขางต่ำการพัฒนาครูยังไมเปนระบบที่ตอเนื่องชัดเจน สวนใหญครูจะพัฒนากันเองเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ ทำใหครูไมไดใชความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรูไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนอยางแทจริง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานการวัดและการประเมินผล
การเรียนรูมีระดับปฏิบัติมากที่สุด ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ทั ก ษะด า นการวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใ ห แ ก ค รู ใ นสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และ
อบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
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เพื่อการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาสรรถนะของครูในการสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานบุคลากรมีมาตรฐานมีระดับปฏิบัติมากที่สุด ดังนั้น ผูบริหารและผูมี
สวนเกี่ยวของควรมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐานการปฏิบัติใหสอดคลองกับสมรรถนะ
ที่กำหนด เนนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสงู ขึน้ สงเสริมกระบวนการติดตาม กำกับ กระบวนการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู
ดานความรูค วามสามารถในการออกแบบการเรียนรูไ มสง ผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาทัง้ ในภาพรวม
และรายดาน ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรมีจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหครูเพิ่มพูนความรู
จัดใหมีการพัฒนาความรูอยางสม่ำเสมอ และพัฒนาตนเองจากประสบการณสะสมซึ่งกันและกัน
มากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.4 จากผลการวิจัยพบวาปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดแก
จำนวนครู ในสถานศึกษาไมเพียงพอกับภาระงานที่ไดรับ ทำใหจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มที่
สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัย ครูขาดความชำนาญดานเทคโนโลยี แหลงเรียนรูภายในบริเวณ
โรงเรียนไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดสรรบุคลากร
ใหเพียงพอกับภาระงาน เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ที่จำเปนใหกับครูโดย สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ และ
ควรเพิ่มแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหพอตอความตองการของผูเรียน
1.5 จากผลการวิจัยพบวาปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม ได แ ก บุ ค ลากรยั ง ขาดวิ สั ย ทั ศ น
ในการทำงาน ไม เ ปลี่ ย นแนวคิ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน สถานศึ ก ษามี สื่ อ เทคโนโลยี ไ ม เ พี ย งพอต อ
ความตองการของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารขาดการกำกับติดตาม นิเทศครู
อยางตอเนื่อง ดังนั้น บุคลากรควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการทำงาน มีความ
เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนดานสื่อ
เทคโนโลยีอยางเพียงพอตอความตองการของบุคลากรเพื่อนำมาใชในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตอนักเรียนและสถานศึกษา และผูบริหารควรใหความสำคัญ
กับการกำกับติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางตอเนื่องเปนระบบ
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู หรือสรางคูมือสำหรับอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู
2.3 ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสมรรถนะของครู

สรุป
สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูข องครูสงั กัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับมากทุกดาน ประสิทธิผลสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน
สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา
เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 2) การจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 3) การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
และ 4) การสรางและพัฒนาหลักสูตรเปนปจจัยสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้
พบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งไดแก การวัดและประเมินผล
การเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู และการสรางและพัฒนาหลักสูตรรวมกันทำนาย การประสิทธิผลสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมไดรอยละ 59.80
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