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 The purposes of this research were to determine 1) administrator’s 
competency in the schools under Samutsongkhram Primary Educational Service Area 
Office, 2) teacher’s performance in the schools under Samutsongkhram Primary 
Educational Service Area Office, and 3) the relationship between administrator’s 
competency and teacher’s performance in the schools under Samutsongkhram Primary 
Educational Service Area Office. The sample of this study were 63 schools under 
Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office. The two respondents from each 
school were a school director or a deputy director and a teacher, with the total of 126. 
The research instrument was a questionnaire concerning administrator’s competency 
based on the theory of Spencer and Spencer and teacher’s performance according to 
Professional Standards for Teachers based on the Regulations of the Teachers Council of 
Thailand on Professional Standards B.E. 2556(2013). The statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 
 The findings were as follows : 
 1. Administrator’s competency in the schools under Samutsongkhram Primary 
Educational Service Area Office, collectively and individually, was found at a high level. 
 2. Teacher’s performance in the schools under Samutsongkhram Primary 
Educational Service Area Office, collectively and individually, was found at a high level. 
 3. The relationship between administrator’s competency and teacher’s 
performance in the schools under Samutsongkhram Primary Educational Service Area 
Office was found at .01 level of statistical significance.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

   
 สังคมโลกในยุคปัจจุบัน  เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 
ประเทศต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้ง
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า เครื่องมือที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้อย่างดีที่สุด คือ การศึกษา ในอดีตที่
ผ่านมาก็ได้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่
ตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบันที่เป็นโลกของยุคข้อมูลสารสนเทศด้วยแล้ว  คนที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีความสุขจะต้องเป็นคนที่สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองได้  รู้จักคิด  รู้จัก
แก้ปัญหา  รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์  มีความคิดสร้างสรรค์  และที่ส าคัญอย่างยิ่งจักต้องเป็นคนมี
คุณธรรมและจริยธรรม1  การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรม การจะพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้านั้น สิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาประการแรกคือ  “ทรัพยากรมนุษย์”  เพราะการศึกษา
จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนา อันจะเป็นพลังผลักดันให้ชาติเจริญก้าวหน้าไป
ในทิศทางอันพึงประสงค์ โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในชาติ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา มิใช่ท าหน้าที่เพียงบริหารโรงเรียนเท่านั้น แต่
จ าเป็นต้องแสดงบทบาทของผู้น าสถานศึกษาน้ันๆ ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถ จึงต้อง
เป็นทั้งผู้บริหาร และผู้น าควบคู่กันไป ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะความเป็นผู้น าสูง ย่อมท าให้
สิ่งที่ตนรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถด าเนินงานทั้งหมดได้ แต่ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือ ก าลังสนับสนุนจากผู้ร่วมงานทุกฝุาย ผู้บริหารที่ดีต้องพยายามเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ และต้องสนใจปรับปรุงพัฒนาทักษะในการจัดการครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
โดยการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  
ท าให้เป็นผู้เรียนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม   

                                                             

 1ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , การประกันคุณภาพการศึกษ า
(กรุงเทพฯ : ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, ม.ป.ป.), 5. 
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รู้จักพึ่งตนเอง  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของไทยให้ครบทุกด้าน  ทั้งทางกาย  ทางจิตหรืออารมณ์  ทางสังคม
และทางสติปัญญา  ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ให้ครบทุกด้าน  ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง  และมีความมั่นคงทางอารมณ์ ครูจึง
นับว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการช่วยขัดเกลาผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ส่วนผู้บริหาร
ต้องมีวิสัยทัศน์ มีจิตส านึกมุ่งมั่น มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานเพื่อกระตุ้นให้ครู
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน  มีเสรีในการคิดปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้การท างานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนให้ได้ผลตามเปูาหมายที่วางไว้ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข2  โรงเรียนเป็นองค์การระดับปฏิบัติการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพบนพื้นฐานความหลากหลายและ
แตกต่างกันตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากโรงเรียน  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้การบริหารจัดการสถานศึกษาจึงมีผู้ที่
ผู้เกี่ยวข้องด้วยหลายระดับผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานโดยรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อาจกล่าว
ได้ว่า  สถานศึกษาที่มีคุณภาพข้ึนอยู่กับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานของ
ผู้บริหารเป็นส าคัญการที่ผู้บริหารจะท าภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่เปูาหมายแห่ง
ความส าเร็จตามเปูาประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนโดยตั้งเปูาหมายในการท างานไว้สูงและพยายามใช้ความรู้
ความสามารถ ยุทธศาสตร์เทคนิคหรือกระบวนการบริหารจัดการจูงใจโน้มน้าว  ให้บุคลากรทุกฝุาย
ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่เปูาหมายที่วางไว้โดยค านึงถึงคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  บรรลุจุดหมายของการจัด

                                                             

  2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ :ข้อค้นพบจาการวิจัย (กรุงเทพฯ : หจก.ศรีสมบูรณ์
คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2554), 53. 
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การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น า
วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้  ความสามารถ  และคุณธรรม  จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ด ีจึงจะน าไปสู่การจัดและบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล3 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ   และมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติโดยเฉพาะ  การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตน  แต่
มิใช่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้เหมือนกันทุกคน  การ
บริหารจัดการสถานศึกษาใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลาย  ที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพของ
สถานศึกษาจะมีความคล่องตัว  สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ผลงานที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ การศึกษาในปัจจุบันเป็นการด าเนินการที่ประกอบด้วยการ  
วางแผนการจัดรูปงานและก าลังคน การจูงใจและการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานนั้นบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญจึงสมควรมีสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนที่สามารถครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้
ทั้งหมดในโรงเรียน  การที่จะให้บรรลุได้ทั้งเปูาหมายขององค์กร  และสนองตอบต่อความต้องการ  
และความพึงพอใจนั้นเป็นเรื่องยากที่จะประสบผลส าเร็จได้  เนื่องจากโครงสร้างการบริหารนโยบาย
ทางด้านการศึกษาและสภาพแวดล้อมขององค์การไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้น าของผู้บริหาร  การจูงใจ  การ
ตัดสินใจ  การก าหนดเปูาหมาย  การก าหนดหลักในการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การ
เป็นอย่างมาก  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้น าทั้งทางด้านการ
บริหาร  และในฐานะผู้ปกครองที่สร้างแรงจูงใจสร้างขวัญก าลังใจ  ภายใต้การปกครองของตน  ท าให้
ครูเกิดพลังในการพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสติปัญญาสูงข้ึน  ผู้บริหารที่มี
สมรรถนะจะสามารถท าให้การด าเนินงานต่างๆ  ของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ4   
 
ปัญหาของการวิจัย 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545 มาตรา 48 และ มาตรา 49 ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ 

                                                             

  
3
 ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 

2550), 7 
 

4
 ส านักงานเลขาธิการสภา  กระทรวงศึกษาธิการ, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล 

พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค, 2553), 33-35. 
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ในการประเมิน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูซึ่งเป็นปัจจัยที่
ต้องได้รับการประเมิน  ดังนั้น  การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและการปฏิบัติงานของครูจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5  และในหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้
สนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมาก  เพื่อยกระดับการศึกษาให้ดีข้ึน  จากผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ซึ่ง
ปรากฏในรายงานผลการทดสอบ ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( o-net) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556  จะเห็นว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่มีแนวโน้นที่
ลดลงเกือบทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ สุขศึกษาพลศึกษา   เท่านั้นที่เพิ่มข้ึนแต่
อัตราการเพิ่มข้ึนของคะแนน  ซึ่งจากผลของคะแนนถือว่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากเปอร์เซ็นต์การลดลงจะ
มีมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มข้ึน  นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ปีการศึกษา 2555  เปรียบเทียบ 
2556  สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาควรที่จะต้องเร่งรัดหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งปัญหาน้ัน
น่าจะเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาของแต่ละ สถานศึกษาน่ันเอง การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
สะท้อนให้เห็นถึงสรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ประกอบกับ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เมื่อพิจารณาในด้านการ
ปฏิบัติงานของครู  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จากรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษา พบว่า  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ 7 มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 
3.65 และผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 14.92 และพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ 8  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ร้อยละ 3.20 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้เสนอแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้สถานศึกษาน าไปปรับปรุง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ควรวางระบบ
บริหารอย่างเป็นข้ันตอน โดยการจัดท าเป็นแผนผังโครงสร้างอย่างชัดเจน เลือกบุคคลให้เหมาะสมกับ
งานแต่ละฝุาย เพื่อส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ทุกครั้งผู้บริหารควรที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนัก ความ
พยายามในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนใน

                                                             

 5 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการท่ัวไปในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 27. 
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สถานศึกษา ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
สามารถให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาอย่างรอบด้าน มีการจัดวางระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้บริหารควรก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับ ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอน 2) ด้านครูผู้สอน ควรพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและมีเหตุผล พัฒนาสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความน่าสนใจ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นการศึกษาวิจัยในรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ และน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน บูรณาการการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่นหรือผนวกกับบริบทของภูมิปัญญา
ในท้องถ่ิน6 
 จากข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่สถานศึกษาต้องหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ  ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  ได้เสนอแนะไว้  ซึ่งในการแก้ปัญหาน้ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะการแก้ปัญหา  
ทักษะการตัดสินใจทางสังคม และความรู้  ที่รอบด้านเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่ผิดพลาดและ
ขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 
 จากสภาพปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ  ดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
ของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 จากปัญหาและความส าคัญของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้  
 1. เพื่อทราบสมรรถนะของผู้บริหาร สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อทราบการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 
                                                             
 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ,รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2556 (กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, 2556) 
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ข้อค าถามของการวิจัย   
 เพื่อเป็นแนวทางของการแสวงหาค าตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้คือ 
  1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับใด 
  2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับใด 
 3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบส าหรับการวิจัยผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัย 
ดังนี ้

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 

3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กัน 
 
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

โรงเรียนประถมศึกษาเป็นอง ค์กรทางราชการ   มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาข้ึนพื้นฐาน
ให้กับเยาวชนของชาติ  โดยมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ 7  ซึ่งแคทซ์และคาห์น ( Katz and Kahn)  
กล่าวถึงองค์การว่าเป็นระบบๆ  หนึ่งซึ่งประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิต (output)  ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี  จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  จะขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมิได้  และจะท างานร่วมกันเป็นวัฏจักร  เมื่อส่วนหนึ่งมีปัญหาส่วนอื่นก็จะหยุดชะงักไปด้วย  ใน
ขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลปูอนกลับ  (feedback)  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้ระบบยืนยาวอยู่ได้  นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  ( context)         

                                                             

  7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, “หนังสือเรียน
กับหลักสูตรอิงมาตรฐาน,” วารสารวิชาการ  12, 2 (เมษายน – มิถุนายน  2552): 63. 
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โดยระบบจะได้รับตัวปูอนจากสภาพแวดล้อมและระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม 8  โดย
ปัจจัยน าเข้า  (input)  ในระบบการศึกษา  คือ  นโยบายทางการศึกษา  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ  ผ่านเข้าสู่กระบวนการ  (process)  ได้แก่  การบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  การ
นิเทศและประเมินผล  ผลผลิต  (output)  ที่ได้คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน9   
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   ในด้านของสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาน้ันจะถูกระบุไว้ในส่วนของปัจจัยน าเข้า  ( input)  ซึ่งมีนักทฤษฎีได้กล่าวไว้
หลายคนด้วยกัน  อาทิเช่นส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสมรรถนะหลักในการบริหาร  
จ านวน  8  สมรรถนะ  หลักคือ  1) ความเข้าใจองค์การและระบบราชการ  ( organizational  
awareness-OA)  2) การสะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ( expertise-EXP)  3) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  (change  management)  4) ความร่วมแรมร่วมใจ  ( teamwork-TW)  5) คุณธรรม
จริยธรรม  (moral and integrity-ING)  6) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ( achievement  motivation-ACH)  
7) มนุษย์สัมพันธ์ ( human  relations)  8) จิตมุ่งบริการ  ( service  mind-SERV)10   ส่วนทางด้าน
เทื้อน  ทองแก้ว  มีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในด้านสมรรถนะหลัก  5  ด้าน  
คือ  1) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง  (leading  change)  2) การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  ( results  
driven)  3) ความเฉียบคมทางการบริหาร  ( business  acumen)  และ  4)  การสร้างความเข้าใจ
และการติดต่อสื่อสาร  ( building  coalitions  and  communication)11  และส าหรับสเปนเซอร์ 
และ สเปนเซอร์ ( Spencer and Spencer) ได้กล่าวว่า  คุณลักษณะเฉพาะของสมรรถนะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ  5  องค์ประกอบ  คือ  1) แรงจูงใจ (motives) หมายถึง สิ่งที่
กระตุ้นให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา สิ่งที่จะผลักดัน ช้ีทางและเลือกที่จะให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย  2) คุณลักษณะ   (traits)  หมายถึง   ลักษณะทั้งทางกายภาพและ

                                                             

  8  Daniel  Katz  and  Robert L. Kahn, The Psychology of Organizations,  
2nd ed.  (New  York : John  Wiley  &  Son,  1978), 20. 
  9 จันทรานี  สงวนนาม,  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ :  
บุ๊คพอยท์,  2545), 13. 

 
10

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 26-28. 
 

11
 เทื้อน  ทองแก้ว, สมรรถนะ (competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ 

: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2550), 15-18. 
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ลักษณะภายใน และ 3) มโนทัศน์ในตน   (self-concept)  หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น 4) ความรู้ ( knowledge) 
หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่บุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ และ 5) ทักษะ ( skills) หมายถึง 
ความสามารถในการท างาน ทั้งงานที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพและทักษะทางความคิด12 

ในด้านการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาน้ันจะถูกระบุไว้ในส่วนของกระบวนการ  
(process)  ซึ่งมีนักทฤษฎีหลายท่านได้เสนอแนวคิดใน การปฏิบัติงานของครูใน สถานศึกษาไว้ดังนี้    
วูลโฟล์ค ( Woolfolk) กล่าวว่า ครูมีภารกิจและบทบาท 7 ประการ  ประกอบด้วย 1) ครูในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญในการสอน 2) ผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียน 3) ผู้จัดการ ครูต้องท าหน้าที่รักษา
วินัยช้ันเรียน จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 4) ผู้น า ครูต้องเป็นผู้น าในช้ัน
เรียน ผู้น าของชุมชน หรือสังคมในท้องถ่ิน  5) ผู้ให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและวินิจฉัยปัญหา  6) แม่แบบ (model) ครูต้องเป็นแม่แบบ
ที่ดีให้กับเด็กในทุก ๆ ด้าน  7) ผู้ผดุงและพัฒนาวิชาชีพ  ครูต้องพัฒนาวิชาชีพครูตลอดเวลาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 13  ส่วนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้
ก าหนดขอบข่ายไว้ 2 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 2) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 14  ส่วนทางด้านประสาท  อิสรปรีดา  กล่าวว่า  ครูมีภารกิจและบทบาท
ส าคัญ 6 ประการ คือ 1) เป็นผู้สอนและถ่ายทอดความรู้  ภารกิจนี้รวมการกระตุ้นแรงจูงใจในการ
เรียน  2) เป็นผู้จัดการในช้ันเรียนและการวัดผลและประเมินผลการเรียน  3) เป็นแม่แบบและเป็นผู้
สืบทอดด้านวัฒนธรรมและคุณธรรม  4) เป็นผู้ใฝุหาและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ  5) เป็นผู้น า  6) เป็น
ผู้ในบริการทางวิชาการแก่ศิษย์และชุมชน  และในส่วนของการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ซึ่งมีด้วยกัน 12 ข้อ จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.25 56  ซึ่งประกอบด้วย  1) 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่ง มั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เติบโต เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนา

                                                             

 
12

 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models 
For Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-12.  

 13 Anita E. Woolfolk, Educational Psychology (Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice-Hall, 1990), 38. 

14 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การพิจารณา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบท่ี 2 (พ.ศ.
2549-2553), 34. 
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แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิด
แก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ 11)  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทุกสถานการณ์15  องค์ประกอบทั้งหลายเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อเนื่องกันและยังมีปัจจัยที่เป็นบริบท 
(context) ซึ่งมีอิทธิพลต่อสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  
และน าข้อมูลจากผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลปูอนกลับ ( feedback) เพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพย่ิงข้ึน ดังปรากฏ ในแผนภูมิที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             
 15 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา , “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556” 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130, ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 69. 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา :  ประยุกต์จาก Daniel  Katz and  Robert L. Kahn, The Social Psychology of  
Organizations,  (New  York  :  John  Wiley  &  Son,  1978),  20. 
       : ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง
สถานศึกษา.  (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2541), 2-3. 
   : Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models For 
Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-12. 
  :  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130, ตอน
พิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 69. 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อม (context) 
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและอื่น ๆ 

ตัวปูอน (input) 

- นโยบาย 

- บุคลากร 
 

 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

 

ผลผลิต (output) 
 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน 

กระบวนการ (process) 

- การบริหาร 
 

- การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

- การนิเทศและประเมินผล 

สมรรถนะผู้บริหาร การปฏิบัติงานของคร ู

ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จึงก าหนดขอบเขต
การวิจัยเป็นการศึกษาตัวแปร 2 ตัว คือ 1) ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา       
ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดของ สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ ( Spencer and Spencer)  ซึ่งได้ก าหนด
องค์ประกอบของสมรรถนะ  5  องค์ประกอบ คือ  (1) แรงจูงใจ (motives) (2) คุณลักษณะ  (traits)  
(3) มโนทัศน์ในตน   ( self-concept)  (4) ความรู้ ( knowledge) และ (5) ทักษะ ( skills)16            
2) ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 25 56 
คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้ก้าวหน้า อยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่ง มั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เติบโตเต็มตามศักยภาพ   
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง ในช้ันเรียน  5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดย
เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11)  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  และ 12) สร้างโอกาส        
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์17  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models 

For Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-12. 
17 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556” 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130, ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 69. 
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สมรรถนะของผู้บริหาร  (Xtot) 

1. แรงจูงใจ (motives : X1) 
2. คุณลักษณะ (traits : X2)   
3. มโนทัศน์ในตน  
(self-concept : X3)   
4. ความรู้ (knowledge : X4)  
5. ทักษะ (skills : X5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models For 
Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-12. 
       : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 130, ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 69. 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา (Ytot) 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อ พัฒนาวิชาชีพครู ให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ (Y1) 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
แก่ผู้เรียน (Y2) 
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ (Y3) 
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง ในช้ันเรียน  
(Y4) 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่    
เสมอ (Y5) 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (Y6) 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง        
มีระบบ (Y7) 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8)  
9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) 
10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) 
11.  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) 
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์  (Y12) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยจึงก าหนดนิยาม ขอบเขตของศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้  
 สมรรถนะของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถที่หลากหลายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
ผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุมีผล รวม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ  2) คุณลักษณะ  
3) มโนทัศน์ในตน 4) ความรู้ และ 5) ทักษะ ผสมผสานกันจนท าให้บุคคลนั้นๆ แสดงออกมาเป็นการ
กระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิผล  
  การปฏิบัติงานของครู  หมายถึง  ความพยายามในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ของครูโดยปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้ก้าวหน้า อยู่เสมอ 2) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่ง มั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เติบโต เต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน  5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือ
กับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  และ 12) สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์   
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  หมายถึง 
หน่วยงานทางการศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  3  อ าเภอ  ประกอบด้วย  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  อ าเภออัมพวา  และอ าเภอบางคนที  จ านวนทั้งสิ้น 73 แห่ง จ าแนกเป็น 
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง 31 แห่งสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางคนที 18 แห่ง  และ
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภออัมพวา 24 แห่ง 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

   
จากการที่ได้กล่าวถึงสภาพปัจจุบัน  ปัญญา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  และตัวแปรที่ใช้

ในการศึกษาไปแล้วในบทที่ 1 ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึง  วรรณกรรม  ทฤษฎี  แล ะแนวความคิด
ของนักศึกษา  และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  และการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษ า  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญ สี่ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) สมรรถนะผู้บริหาร          
2) การปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา 3) ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร 
 

ความหมายของสมรรถนะ   
สมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นภารกิจส าคัญยิ่ง

ส าหรับผู้บริหารองค์กร  เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบให้บรรลุตรงตามความต้องการขององค์กร  ปัจจุบันองค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้น าเอาสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง  ทั้งด้านการสรรหา  การพัฒนา  การประเมิน  และการรักษา
บุคลากรในองค์กรซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร  ปัจจุบันสมรรถนะก าลังได้รับ
ความสนใจจากองค์กรต่างๆ  และในประเทศไทยก็เช่นกัน  มีองค์กรที่ต้องการน าสมรรถนะมาใช้
ประโยชน์มีจ านวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  จึงมีผู้ให้นิยามหรือค าจ ากัดความของสมรรถนะไว้ดังนี้18 

ราชบัณฑิตสถาน  ให้ความหมายของ  “สมรรถนะ”  ดังนี้ คือ สมรรถ,  สมรรถ  (สะมัด,  
สะมัดถะ-,  สะหมัดถะ-)  ว. สามารถ  (ส. สมรถ  ว่า  ผู้สามารถ  ; ป. สมตถ)  สมรรถภาพ  (มรรถ
ภาพ  (สะมัดถะ-,  สะหมัดถะ-)  น. ความสามารถ  เช่น  เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการท างานสูง

                                                             

  18 พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  (มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 7. 
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สมควรได้เลื่อนต าแหน่ง  สมรรถนะ  ใช้แก่เครื่องยนต์  เช่น  เครื่องยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยม
เหมาะส าหรับการเดินทางไกล19 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ให้ค าจ ากัดความ  สมรรถนะคือ  เป็นกลุ่ม
พฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากข้าราชการ  เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรมการท างานใน
แบบที่องค์กรก าหนดแล้ว  จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี  และส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการไว้  กล่าวโดยสรุปสมรรถนะสามารถใช้เป็นสิ่งที่ท านายผลการปฏิบัติงานหรือ  
เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานก็ได้  แต่จะใช้ในเรื่องใดผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ  เพราะวิธีการ
ประเมินและจุดประสงค์ของการใช้สมรรถนะจะแตกต่างกันไป 20             

อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์ุ  ให้ความเห็นว่า สมรรถนะ  หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพ
หรือสมรรถนะ  ซึ่งเป็นตัวที่ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก ทั้งนี้การก าหนด
สมรรถนะจะแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้ 
 1. ความรู้ หมายถึง  ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษา 
สถาบันฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ 
 2. ทักษะ หมายถึง  สิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดข้ึนโดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ
ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นข้ึนมา  ทั้งนี้ทักษะจะแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  ได้แก่ 
 2.1 ทักษะการบริหาร / จัดการงาน หมายถึง ทักษะในการบริหารควบคุมงาน  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  ทักษะในการมี
วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์  ซึ่งทักษะดังกล่าวจะแสดงออกถึงการจัดระบบความคิดเพื่อมองไปที่เปูาหมาย
ในอนาคตว่าอยากท าหรือมีความต้องการอะไรในอนาคต 
 2.2 ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นในการท างานตามสาย
งานหรือกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป  เช่น  งานจัดซื้อจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่แตกต่าง
ไปจากงานผลิต  ดังนั้นทักษะที่ต้องการของคนที่ท างานด้านจัดซื้อได้น้ันจะต้องแตกต่างไปจากงาน
ผลิตเช่นเดียวกัน 

                                                             
19

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : 
นานมีบุ๊คส์พลับลิเคช่ันส์, 2542), 113. 

20
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรือนไทย 

(กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟว่ิง, 2548), 3-4. 
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 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ความคิด ความรู้สึก เจตคติ  ทัศนคติ แรงจูงใจ 
ความต้องการส่วนบุคคล พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาและไม่ค่อยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป21 

ณรงค์วิทย์ แสงทอง นิยามว่า สมรรถนะหมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะของผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นๆ  ค าว่า  สมรรถนะ  นี้ไม่ได้หมายถึง เฉพาะพฤติกรรมแต่มองลึกไปถึงความเช่ือ
ทัศนคติ อุปนิสัยส่วนลึกของตนด้วย22 

แมคเคลแลนด์ (McClelland) นิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายใต้ผล
การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ23 

โบยาซีส ( Boyatzis) นิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในของแต่ละ
บุคคล คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงจูงใจ บุคลิกที่ค่อนข้างถาวร บทบาทสังคมหรือการรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง ทักษะ หรือ องค์ความรู้ที่บุคคลต่างๆ ต้องน ามาใช้24 

ฮาเกน  (Hagan) นิยามว่า สมรรถนะ  หมายถึง ความรู้ ทักษะ และค่านิยมซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และทักษะจะเป็นสิ่ง
ส าคัญมากที่สุดและสามารถฝึกอบรมและพัฒนาง่ายกว่าการสร้างค่านิยม อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่านิยม

                                                             
21 อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์ุ, COMPETENCY  DICTIONARY (กรุงเทพฯ : เอช  อาร์  เซ็น

เตอร์, 2548), 22. 
22 ณรงค์วิทย์  แสงทอง,  มารู้จัก Competency กันเถอะ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ เอช 

อาร์  เซ็นเตอร์, 2547),  27. 
  23  David C. McClelland, A guide to job competency assessment, quoted 
in David D. Dubois and other, Competency-Based Human Resource Management 
(The United State of America : Davies-Black Publishing, a division of CPP, Inc, 2004), 
17, อ้างถึงใน ชวนพิศ  สิทธ์ิธาดา, “รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
ประสิทธิผล” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 21.   
  

24
 Richard E. Boyatzis, The Competent Manager : A Model for Effective 

Performance. (New York : John Wiley & Sons, 1982), 21, อ้างถึงใน ชวนพิศ  สิทธ์ิธาดา, 
“รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 21.   
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หรือทัศนคติจะท าการปลูกฝังหรือสร้างขึ้นได้ยากกว่าการฝึกอบรมความรู้และทักษะแต่ทั้งหมดก็เป็น
พื้นฐานของการเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะ25 
 สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ ( Spencer and Spencer)  ได้นิยามว่า สมรรถนะ คือ 
คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผลกับเกณฑ์ที่อ้างอิงได้ และท าให้
บุคคลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานสูง26 

สรุป  สมรรถนะหมายถึง  ความสามารถที่หลากหลายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้บริหาร
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุมีผล รวม 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) แรงจูงใจ 2) คุณลักษณะ  3) มโน
ทัศน์ในตน 4) ความรู้ และ 5) ทักษะ ผสมผสานกันจนท าให้บุคคลนั้นๆ แสดงออกมาเป็นการกระท า
หรือพฤติกรรมที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิผล 
 
ความส าคัญของสมรรถนะ 

ปัจจุบันน้ี สมรรถนะมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครูและองค์กรทุก
ประเภท กล่าวคือ ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็น
กรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพย์กรมนุษย์ เช่น 
ในการคัดเลือกบุคลเข้าท างาน การพัฒนาฝึกอบรม การเลื่อนระดับปรับต าแหน่งงาน การโยกย้าย
ต าแหน่งหน้าที่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลตอบแทน เป็นต้น27 

อเนกลาภ  สุทธินันท์  กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะว่า  สมรรถนะมีทั้งส่วนที่
เหมือนและส่วนที่แตกต่างจากความสามารถทั่วไป  คือในส่วนที่เหมือนประกอบไปด้วยความรู้  ความ
เข้าใจทัศนคติและทักษะความช านาญในการท างานแต่ในส่วนที่แตกต่างกันคือ  ศักยภาพส่วนบุคคล  
อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  อ านาจการตัดสินใจที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
นั้นๆให้บรรลุผลงานตามเปูาหมาย  ดังนั้นเหตุผลส าคัญที่ต้องมีการก าหนดสมรรถนะในการท างานคือ 

                                                             
25 Kieran O. Hagan, Competence  in  social  Work  Practice : A  Practice  

Guide  for  Professionals  (Great  Britain : Athenaeum  Press,  Gateshead, Tyne  and  
Wear, 1996),  4-5 
  

26
 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models 

For Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-12. 
27 ณรงค์วิทย์  แสงทอง, มารู้จัก Competency กันเถอะ  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอช 

อาร์ เซ็นเตอร์, 2547), 64. 
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  1.  สมรรถนะคือคุณสมบัติที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลในแต่ละต าแหน่งงานสามารถท างานให้
บรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ 
 2.  เป็นแนวทางการ  คัดเลือก  พัฒนา  โยกย้าย  บุคลากร  
 3.  เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการท างาน  
 4.  ประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม  
 5.  ปูองกันการสูญเสียที่จะเกิดจากการท างาน 
 6.  สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 28 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระบุว่า  สมรรถนะมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร สมรรถนะมีปะโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่อตัวองค์กรหรือหน่วยงาน 
และต่อการบริหารงานบุคคล โดยรวมดังนี้ 
 1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 
 2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและต้อง
พัฒนาในเรื่องใด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
 3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร  
 4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดบรรลุเปูาหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้า
ต้องการให้บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดหลัก แล้วจะต้องใช้สมรรถนะตัวไหนบ้าง 
 5. ปูองกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว  
 6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีข้ึน 29 
  สรุปได้ว่า สมรรถนะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและบรรลุเปูาหมายขององค์กร
สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมในการท างาน อันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ หรือ คุณลักษณะ
เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายที่ก าหนดในต าแหน่งงานนั้นๆ ทั้งนี้ สมรรถนะจะต้องสมารถวัดได้ สังเกต
ได้ และสามารถพัฒนาได้ด้วย 
 

                                                             
28

 อเนกลาภ  สุทธินันท์, แนวทางการน าสมรรถนะท้ัง  5 ไปเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างได้ผล (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เอส เค เซ็นเตอร์, 2550), 17. 

29 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง 
สมรรถนะของข้าราชการปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, 2547), 3-4. 
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ประโยชน์ของสมรรถนะ   
 ในปัจจุบันน้ันทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การต่างๆก็ได้มีการยอมรับกันมากขึ้นในการใช้
สมรรถนะ  เพื่อเป็นระบบในการบริหารงานบุคคล  เพื่อช่วยให้ฝุายทรัพยากรมนุษย์น้ันสามารถใช้เป็น
เกณฑ์ในการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ  รวมถึงการประเมิน  สมรรถนะเพื่อที่จะ
น าไปพัฒนาได้อย่างตรงกับความต้องการ  หรือการที่จะให้ตั้งมาตรฐานการให้ผลตอบแทนตามความรู้  
ความสามารถของพนักงาน  นอกจากนี้  สมรรถนะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้การวางแผนการบริหารงาน
หรือการวางแผนผู้สืบทอดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน30 
  แนวคิดสมรรถนะนี้สามารถน าไปใช้ในการบริหารคนและองค์การได้  และยังสามารถท า
ให้องค์การบรรลุผลในประสิทธิภาพสูงโดยการดึงศักยภาพของพนักงานสร้างแรงจูงใจ  และให้รางวัล
ส าหรับพนักงานที่มีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพในการท างาน  ประโยชน์จากการน า
แนวคิดน้ีมาใช้ในการบริหารคนคือ 
 1. ช่วยปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากร  
 2. ช่วยปรับปรุงการประเมินศักยภาพของบุคลากร  

 3. ช่วยพัฒนากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  
 4. ช่วยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง  
 5. ช่วยให้พนักงานมีการประเมินและการพัฒนาตนเอง  
 6. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการอบรมและช้ีแนะแก่พนักงาน  
 7. ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้แข็งแกร่ง  
 8. ช่วยสร้างทีมงานที่ประสบความส าเร็จ  
 9. ช่วยให้การออกแบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 31 

 อนันต์  นามทองต้น  กล่าวว่า สมรรถนะ หรือ มีประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน  ต่อตัว
องค์การหรือหน่วยงาน  และต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมดังนี้ 

 1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้  ทักษะและความสามารถ  ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน  เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 

 2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและ
จะต้องพัฒนาในเรื่องใด  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

                                                             
30

 ชนิตร์ประภา  สุริยา,  “ประโยชน์ของ  Competency ส าหรับ HR,” ประชาชาติ
ธุรกิจ, 17 กุมภาพันธ์  2548, 7. 

 
31

 นิสดารก์  เวชยานนท์,  Competency  Based  Approach,  พิมพ์ครั้งที่ 4  
(กรุงเทพฯ:บริษัท  เดอะกราฟิโกซิสเต็มส์  จ ากัด,  2553),  32. 
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 3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  ฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร 
 4. ช่วยสนับสุนนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน บรรลุเปูาหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่ง

บอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดหลัก แล้วจะต้องใช้สมรรถนะ ตัวไหนบ้าง 
 5. ปูองกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานชาย

เพิ่มสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดทั้งๆที่พนักงานขายคนน้ันไม่ค่อยต้ังใจท างานมากนัก  แต่เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดสูง  จึงท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึนเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก  แต่ถ้ามีการวัด
สมรรถนะแล้วจะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนน้ันประสบความส าเร็จเพราะโชคช่วยหรือ
ด้วยความสามารถของเขาเอง 

 6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีข้ึน  เพราะถ้าทุกคนปรับ
สมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้ว  ในระยะยาวก็จะส่งผลให้
เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆเช่น เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนใน
องค์กรมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์32 
 ธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ กล่าวว่า การน าแนวคิดสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติกับ
หน่วยงานน้ันสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆคือ 
 1. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 2. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการข้ึนเงินเดือนประจ าปีและเลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่ง33 
 ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล ได้สรุปถึงประโยชน์ของการน าแนวคิดสมรรถนะมา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆดังนี้ 
 1.ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
  1.1 ท าให้มองเห็นภาพรวมของความต้องการในงานแต่ละต าแหน่ง 
  1.2 คัดสรรคนที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
  1.3 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายขององค์การในการหาพนักงาน 
  1.4 ใช้ในการสัมภาษณ์รับพนักงานใหม่ 
  1.5 ช่วยในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนที่จะพัฒนาได้ง่าย
และคนที่จะพัฒนาได้ยาก 

                                                             

 
32

 อนันต์  นามทองต้น, “สมรรถนะ (Competency): พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความ
เป็นเลิศ” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3 (อัดส าเนา) 
  33 ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, Competency ภาคปฏิบัติเขาท ากันอย่างไร?  (กรุงเทพ : 
ส านักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน), 2549), 158-159. 
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 2.การฝึกอบรมและการพัฒนา 
  2.1 ช่วยท าให้พนักงานต้องหันมาสนใจการพัฒนาเรื่องทักษะ ความรู้และคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
  2.2 ช่วยในการจัดระเบียบพนักงานให้เป็นไปตามภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การ 
  2.3 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนาให้คุ้มค่าใช้จ่ายและเวลา 
  2.4 สร้างกรอบการท างานส าหรับการสอนงานและการติดตามผล 
 3.การประเมินผล 
  3.1 ท าให้เกิดความชัดเจนในการติดตามและการวัดผล 
  3.2 ช่วยสนับสนุนในการประเมินผลการท างาน 
  3.3 ใช้เป็นการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน 
 4.การจ่ายผลตอบแทน 
  4.1 ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน 
  4.2 ช่วยสนับสนุนผลของการประเมินความสามารถ 
  4.3 มีความเป็นธรรมต่อพนักงานที่มีความสามารถตามมาตรฐานขององค์การที่
ก าหนด 
 5.การบริหารจัดการคนเก่ง 
  5.1 ช่วยท าให้เกิดความชัดเจนในความเข้าใจในเรื่องของทักษะ ความรู้และ
คุณสมบัติของแต่ละต าแหน่ง 
  5.2 ใช้ในการพิจารณาคัดสรรและประเมินเส้นทางอาชีพของพนักงาน 
  5.3 ช่วยในการเติมความสามารถที่ยังไม่มีเพียงพอของพนักงานด้วยการฝึกอบรม
และพัฒนาอย่างเหมาะสม 
  5.4 ใช้เป็นดัชนีตัวหนึ่งในการบ่งช้ีถึงจ านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์การ 
  5.5 ใช้ในการแบ่งประเภทของพนักงานตามศักยภาพการท างานเพื่อน าไปสู้การ
วางแผนฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรขององค์การ34 
 พิริยะ อนุกุล กล่าวว่า ประโยชน์ของการน าแนวคิดสมรรถนะ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
น ามาเป็นพื้นฐานจัดท าระบบหรือ วางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเปูาหมายในการด าเนินขององค์กร และน ามาใช้กับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร กล่าวคือเป็น

                                                             

 
34 ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล, การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก competency 

ภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด, 2549), 75. 
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เครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรม
องค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวัดและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
พื้นฐานส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าทาง
อาชีพ การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งและการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น35 
 ดังนั้นแนวคิดสมรรถนะจึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหาร
คน ในการช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานมีทิศทางที่ชัดเจนตรงตามความจ าเป็นของแต่ละ
บุคคลอย่างแท้จริง ช่วยคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง ช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและจะต้องพัฒนาในเรื่องใด 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน บรรลุเปูาหมายเพราะ
สมรรถนะ จะเป็นตัวก าหนดได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดหลักของผลงาน แล้ว 
จะต้องใช้สมรรถนะตัวไหนบ้างช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีข้ึนเพราะถ้าทุก
คนปรับสมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้วในระยะยาวก็จะ
ส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร 
 แนวคิดของเทย์เลอร์ (Taylor) 
 ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  เน้นการร่วมมือ  ประสานงานระหว่างฝุายบริหารและ
พนักงานโดยเน้นที่ผลผลิตสูงสุด  การพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่  นอกจากนี้ยังให้
ความส าคัญกับมาตรฐานของงานที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน  โดยการจ าแนกงานออกเป็น
ส่วนๆและก าหนดเวลาของงานในแต่ละส่วนซึ่งเป็นแนวความคิดที่รู้จักกันดีว่า “ time and motion 
study”  ซึ่งจะท าให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดโดย เทย์เลอร์  สงสัยความแตกต่างระหว่างคนงานที่มี
ความสามารถมากและคนงานที่มีความสามารถน้อยกว่า  ท าอย่างไรจึงจะจ าแนกคนงานที่เก่งออก
จากคนอื่นๆได้  เทย์เลอร์  ถูกโจมตีเรื่องการมองคนเป็นเครื่องจักร  แต่จริงๆ  แล้ว เทย์เลอร์  ไม่ได้

                                                             

 35 พิริยะ อนุกุล, สมรรถนะ : Competency [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 
2558. เข้าถึงได้จาก http://gotoknow.org/blog/jed/59979 
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ละเลยเรื่องคนเพราะท าให้ทุกคนตระหนักว่า  ถ้าต้องการความมีประสิทธิภาพอย่างถาวรต้องท าความ
เข้าใจกับขีดความสามารถในตัวพนักงาน36 

  
 แนวคิดของโบยาซีส (Boyatzis) 
 เป็นผู้ผลักดันให้แนวคิดเรื่องสมรรถนะเข้ามาอยู่ในสาขาวิชาด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  เขาให้ค าจ ากัดความของสมรรถนะไว้ค่อนข้างกว้าง ว่าหมายถึง “คุณลักษณะที่อยู่ภายในของ
แต่ละบุคคล  คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง  1) แรงขับ บุคลิกที่ค่อนข้างถึงถาวร 2) ทักษะ บทบาททาง
สังคมหรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง 3) องค์ความรู้ ที่คนต่างๆต้องน ามาใช้”  งานวิจัยของเขาได้แสดงให้
เห็นว่า การใช้เครื่องมือในการคัดเลือกที่ไม่เหมาะสม  จะท าให้ได้คนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ต้องการ
มาท างาน  และจะท าให้คุณลักษณะอื่นที่ท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งโมเดลของผลงานที่
มีประสิทธ์ิภาพสูงจะมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ  คือ 
 1.  หน้าที่หรือภารกิจของผู้บริหาร  
 2.  สภาพแวดล้อมขององค์การ  
 3.   ความสามารถของบุคคล 
 ซึ่งจะวัดจากผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก  โดยเขาได้แยกระดับของขีดความสามารถว่า  ถ้า
เป็นความสามารถที่จะท างานในต าแหน่งนั้นได้  ซึ่งจะเป็นความรู้ทั่วไปคุณลักษณะทั่วไป แต่ขีด
ความสามารถหรือคุณลักษณะที่จะท าให้บุคคลมีผลงานสูงกว่าหรือดีกว่าคนอื่นเรียกว่า สมรรถนะ37 

 

 แนวคิดของโบม และ สปาร์โรว์ (Boam and Sparrow) 
 โบม  และ  สปาร์โรว์ ได้น าเสนอโครงสร้างรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารในการ

บริหารงานแนวใหม่ว่า  ควรจะมีบทบาทในการบริหารงานที่ครอบคลุมสมรรถนะที่จ าเป็น 3 
สมรรถนะ  และในสมรรถนะทั้ง 3 กลุ่มนี้ยังแบ่งออกเป็นสมรรถนะที่เป็นตัวช้ีวัดดังต่อไปนี้ 1) ผลลัพธ์
แห่งความส าเร็จ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ 1.1 การวางแผนและการจัดการองค์การ  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การ
มุ่งสู่ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และตัวช้ีวัดที่ 1.4 การควบคุมผลการประเมิน  
2) การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ 2.1 การคิดในมุมกว้าง ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การคิด
เชิงวิเคราะห์ ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ความเข้าใจในภาระงาน และตัวช้ีวัดที่ 2.4 การตัดสินใจอย่างมีเปูาหมาย  
3) การท างานร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ความเช่ือด้วยเหตุและผล  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การ
                                                             

 
36

 Frederick W. Taylor, The Principal of Scientific Management (New 
York:The Norton Library,  1911),  34.   

37
 Richard E. Boyatzis, The Competent Manager : A Model for Effective 

Performance (New York : John Wiley & Sons, 1982), 21. 
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ท างานเป็นทีม ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ประสิทธิผลในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และตัวช้ีวัดที่ 3.4 การจัดการ
แบบยืดหยุ่น38 

 
แนวคิดของแมคเคลล์แลนด์ (McClelland) 

 แมคเคลล์แลนด์ ผู้เสนอแนวคิดเรื่องสมรรถนะเป็นคนแรก  ได้อธิบายเรื่องสมรรถนะโดย
ใช้โมเดลภูเขาน้ าแข็ง อธิบายได้ว่า  ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง 2 
ส่วนคือ  ส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่าย  คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า  ได้แก่  ความรู้และทักษะ
ต่างๆที่บุคคลมีอยู่  ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนัก  ด้วยการศึกษา  ค้นคว้า  อบรม  และการ
ฝึกฝนปฏิบัติ  ส่วนที่มองเห็นได้ยากคือส่วนใหญ่สุดที่อยู่ใต้ผิวน้ า  ได้แก่  แรงจูงใจ  ลักษณะนิสัย
ภาพลักษณ์ของตนเอง  และบทบาทที่แสดงออกในสังคม  เป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ซ่อน
อยู่ภายในตัวบุคคล  ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมาก39 
 
 แนวคิดของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ ( Spencer and Spencer) 
 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ ได้เก็บรวบรวมผลงานวิจัยของ แมคเคลล์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประเมินขีดความสามารถที่ศึกษาจากองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งองค์กรทางศาสนา รวบรวมข้อมูลวิธีการท าการประเมินขีดความสามารถที่เรียกว่า JCA (Job 
Competence Assessment) พยายามที่จะประยุกต์แนวคิดกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การเลื่อนข้ัน การพัฒนา รวมถึงการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และเสนอ
ทิศทาง การประยุกต์ใช้แนวคิดในอนาคต เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงและเต็มไปด้วยความหลากหลาย 
 จากบทความของ แมคเคลล์แลนด์ ก็จะเป็นแนวคิดของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ ซึ่งทั้ง
สองคนได้นิยามความหมายของขีดความสามารถเอาไว้ว่า “คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผลกับเกณฑ์ที่อ้างอิงได้ และท าให้บุคคลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานสูง” ซึ่ง
คุณลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะที่ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ  

                                                             

 
38Rosemary Boam and Paul Sparrow, Designing and achievimg  

competency : A  competency-based  approach  to  developing  people  and  
organizations (England : McGraw-Hill  International  (UK)  Limited,  1992), 131. 

 
39

 David C. McClelland, “Testing for Competence rather than lntelligence.” 
American Psychologist. 11’ (December,1973) 57-83.   
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 1. แรงจูงใจ (motives) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา สิ่งที่
จะผลักดัน ช้ีทางและเลือกที่จะให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย  
 2. คุณลักษณะ  (traits)  หมายถึง  คุณลักษณะทั้งทางกายภาพและคุณลักษณะภายใน 
 3.  มโนทัศน์ในตน   ( self-concept)  หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น  
 4. ความรู้ ( knowledge) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่บุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ  
 5. ทักษะ ( skills) หมายถึง ความสามารถในการท างาน ทั้งงานที่ต้องใช้ทักษะทาง
กายภาพและทักษะทางความคิด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ตัวแบบภูเขาน้ าแข็ง (iceberg model) และความสัมพันธ์องค์ประกอบของสมรรถนะ 
ที่มา : Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models For 
Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-12, อ้างถึงใน ชวนพิศ  
สิทธ์ิธาดา, “รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล” (ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2552), 4.   
 ในแผนภูมิที่ 3  นี้รูปภาพภูเขาน้ าแข็งด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
องค์ประกอบที่ผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมนั้นจะอยู่ลึกเข้ามาภายในและไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่าน้ัน คือ มโนทัศน์ในตน  คุณลักษณะ และแรงจูงใจ  และถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่
ค่อนข้างถาวรของแต่ละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก 
 ส่วนรูปที่เป็นวงกลมด้านขวามือ จะเห็นว่าวงกลมตรงกลางเป็นการรับรู้ตนเอง ทัศนคติ 
ค่านิยม องค์ประกอบเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการพัฒนา การอบรม การกล่อมเกลา และการ
ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ 

สิ่งที่แสดงออกมาภายนอก 

สิ่งที่อยู่ภายใน 

 

มโนทัศน์ในตน
คุณลักษณะ 
แรงจูงใจ 

 

 

ทักษะ 
ความรู ้
 

ทักษะ 

มโนทัศน์ตนเอง 

คุณลักษณะ 
แรงจูงใจ 

 
ทัศนคติ , ค่านิยม 

ความรู ้

บุคลิกภาพส่วนลึก : พัฒนายาก ส่วนเปลือกนอก : พัฒนาง่าย 
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 ขณะที่บริษัทหรือองค์การต่าง ๆ เมื่อคิดจะจ้างคนก็จะดูงานวงกลมภายนอก คือ ความรู้
และทักษะของบุคคลเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง องค์การควรจะพิจารณาจากคุณลักษณะภายใน หาก
ปรากฏว่า คนที่มาสมัครงานมีไอคิวเท่ากัน สิ่งที่จะแยกระหว่างคนที่มีผลงานสูงออกจากคนที่มีผลงาน
ต่ านั้น คือ องค์ประกอบภายในตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องท าความเข้าใจ ในขณะที่แรงจูงใจก็ดี 
คุณลักษณะก็ดี หรือมโนทัศน์ในตนก็ดี ล้วนเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีจะ
เป็นตัวคาดการณ์40 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของงาน 
ที่มา : Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models For 
Superior Performance (New York: John Wiley& Sons, 1993), 27. 
 ในแผนภูมิที่ 4 นี้บุคคลใดมีแรงจูงใจสูง บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การก าหนด
เปูาหมาย การแสดงความรับผิดชอบ การรับฟังค าติชม ซึ่งจะท าให้ผลงานของบุคคลนั้นได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน และน าไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม ่
 แมคเคลล์แลนด์ ได้อธิบายคุณลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็ง ( iceberg) 
กล่าวคือ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังและส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล แต่ละคนเปรียบได้กับ
ภูเขาน้ าแข็ง ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า และส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ า 
 1. ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า เป็นส่วนที่มองเห็น และสามารถพัฒนาได้ง่าย ได้แก่ ความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skills) ที่แต่ละบุคคลมี 
  1.1 ความรู้ ( knowledge) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา
ของข้อเท็จจริง หลักการ และแนวคิดเฉพาะด้าน เพื่อน าไปสู่ฐานความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ  
  1.2 ทักษะ ( skills) เป็นความเช่ียวชาญ ช านาญพิเศษ ในด้านต่าง ๆ ที่บุคคลรู้ และ
สามารถท าได้เป็นอย่างดี 

                                                             

 
40

 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models  
For Superior Performance (New York: John Wiley& Sons, 1993), 9-12. 

- แรงจงูใจ 

- คณุลกัษณะ 

- มโนทศัน์ในตน 

- ความรู้ 
 

พฤติกรรม 
ผลการ

ปฏิบติังาน 
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 2. ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ า เป็นส่วนที่ใหญ่กว่าและมองเห็นได้ยาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละคนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก ได้แก่ แรงจูงใจ
(motives) คุณลักษณะ (traits)  มโนทัศน์ในตน  (self-concept) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม 
(Social role)   
  2.1 แรงจูงใจ (motives) คือ พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการกระท าของบุคคลนั้น 
  2.2 คุณลักษณะ ( traits) คือ ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวรเป็น
ความเคยชินหรือพฤติกรรมซ้ า ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ก าหนดวิธีการปฏิบัติ หรือการตอบสนอง
อย่างคงที่ 
  2.3 มโนทัศน์ในตน  (self-concept) คือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์คุณ
ค่าที่ท าให้คิดและสนใจในสิ่งที่ท าอยู่ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่บุคคลมองตนเองว่าเป็นอย่างไร 
  2.4 บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ( Social role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคล
แสดงออกต่อบุคคลอื่น และต้องการสื่อให้บุคคลอื่นในสังคมเห็นว่าตนเองเป็นอย่างไร41

 

  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา อธิบายว่า สมรรถนะประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 
ประการ คือ  
 1.ทักษะ (skill) หมายถึง  สิ่งที่บุคคลท าได้ดี  และสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้  ถึงความ
ช านาญ  เช่น ความสามารถในการน าเสนอ  (presentation) ความสามารถในการเจรจาต่อรอง  
(negotiation) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (communication) เป็นต้น  
  2.ความรู้ (knowledge) หมายถึง ข้อมูลที่บุคคลได้สะสมไว้จนเกิดเป็นความ  เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน  เช่น ความรู้ด้านการวางแผน  ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล  ความรู้ด้าน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ 
 3.อัตมโนทัศน์ (self-concept) ได้แก่ การมีเจตคติ  ค่านิยม  และภาพลักษณ์ที่  เกี่ยวกับ
ตนเองหรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น  เช่น การมองตนเองว่าเป็นคนซื่อสัตย์  กล้าหาญ  รับผิดชอบ  
ฯลฯ  
 4.ลักษณะนิสัย (trait) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะประจ าตัวบุคคลที่แสดง  ออกมา  ให้
ผู้อื่นเห็นได้ เช่น ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ความยืดหยุ่น ความเมตตากรุณา ฯลฯ  

                                                             
41  ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552) 29-30. 
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 5.แรงจูงใจ (motive) หมายถึง  ความคิดที่เกิดข้ึนซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิด  พฤติกรรม  
เช่น คนที่คาดหวังในความส าเร็จสูงจะเกิดแรงขับเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ  หรือ คนที่ไม่มี  เพื่อนและ
ต้องการเพื่อนอย่างมาก ก็จะเกิดแรงขับเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น42  
 พิสมัย พวงค า อธิบายว่า สมรรถนะประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 
 1.ทักษะ (skill) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความ
ช านาญ  
 2.ความรู้ (knowledge) หมายถึงความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 
 3.อัตมโนทัศน์  (self-concept) หมายถึง ทัศนคติค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนหรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น 
 4.ลักษณะนิสัย (trait) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคลนั้น เป็นสิ่งที่อธิบาย
ถึงบุคคล 
 5.แรงจูงใจ  (motive) หมายถึงแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเปูาหมาย43 
 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า สมรรถนะประกอบด้วย องค์ประกอบที่
ส าคัญ 5 ประการ คือ 
 1. แรงจูงใจ (motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ ซึ่งแรงจูงใจจะเป็นตัว
ผลักดันหรือแรงขับให้บุคคลกระท าพฤติกรรมหรือตัวก าหนดทิศทางหรือทางเลือกในการกระท า
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเปูาหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนไม่พึงปรารถนา เช่น เมื่อ
บุคคลตั้งเปูาหมายที่ท้าทายจะท าให้เขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะท างาน
ให้ประสบความส าเร็จและจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อท างานให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 2. อุปนิสัย ( trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาเพื่อ
ตอบสนองต่อข้อมูล หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  อุปนิสัยเป็นสิ่งที่เกิดจากการศึกษาการ  
18 อบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล สมรรถนะด้านอุปนิสัย เช่น การควบคุม
อารมณ์ภายใต้สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เป็นต้น 

                                                             

 42 ส านักงานเลขาธิการคุรุ สภา, มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2549), 59. 
 43 พิสมัย พวงค า, “สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา , บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), 28. 
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 3.อัตมโนทัศน์ ( self-concept) หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ  
(attitude) ค่านิยม (value) จินตการส่วนบุคคล (self-image) เป็นต้น 
  4.ความรู้ (knowledge) หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดต่าง ๆ 
ที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
  5.ทักษะ ( skill) หมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบัติงาน44 
 
หลักการสมรรถนะของผู้บริหาร 
 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ ( Spencer and Spencer) ได้เสนอแนวคิดสมรรถนะที่ส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารและผู้จัดการในอนาคต ประกอบด้วย 
 สมรรถนะส าหรับผู้บริหาร 
 1. การคิดเชิงกลยุทธ์ ( strategic thinking) ต้องสามารถเข้าใจและคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพทั่วไป เข้าใจโอกาสการท าตลาด อุปสรรคในการแข่งขัน การวิเคราะห์ รู้จุด
แข็งจุดอ่อนขององค์กรตนเอง เพื่อสนองตอบต่อเปูาหมายที่ตั้งไว้คือความส าเร็จ 
 2. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leading) ต้องสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการให้บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เขาเหล่าน้ันอยากท างานและท าสัญญาประชาคม
ร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่สิ่งที่ดีข้ึน 
 3. การจัดการด้านความสัมพันธ์ (relationship management) ต้องมีความสามารถใน
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายอื่นในหลาย ๆ องค์กร โดยการประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร 
และหัวหน้าหน่วยงาน 
 สมรรถนะส าหรับผู้จัดการ  
 1. ความยืดหยุ่น ( flexibility) ผู้จัดการต้องมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการ เมื่อต้องน าวิธีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในองค์กรไปปฏิบัต ิ
 2. วิธีการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง ( change implementation) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถท าการสื่อสารให้ผู้ร่วมงานทราบถึงความต้องการส าหรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การฝึกอบรม การ
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการท างานเป็นกลุ่ม 

                                                             

 44 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข , Competency แตกต่างจากทักษะ ความรู้ 
ทัศนคติ และแรงจูงใจอย่างไร (กรุงเทพฯ : ชงเธียร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด, 2548), 52. 
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 3. นวัตกรรมของการเป็นเจ้าของกิจการ ( entrepreneurial innovation) การสร้าง
แรงจูงใจให้ตระหนักถึงความเป็นเลิศในด้านการผลิตสิ่งใหม่ การบริหารที่หลากหลายและ
กระบวนการในการผลิต เป็นต้น 
 4. ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( interpersonal understanding) 
ผู้จัดการต้องมีความเข้าใจบุคคลอื่น และตระหนักถึงคุณค่าความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน 
 5. การมอบอ านาจ (empowering) พฤติกรรมในการบริหารจัดการต้องแบ่งปันข้อมูล 
ข่าวสาร สามารถจูงใจพนักงานให้ท างานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ การสนับสนุนการพัฒนา
ของพนักงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลย้อนกลับ 
การคาดหวังทางบวกต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การให้รางวัลในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
 6. การสนับสนุนการท างานเป็นทีม ( team facilitation) ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ต้องการกลุ่มคนที่หลากหลายมาท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ส าเร็จตาม
เปูาหมาย คือ การก าหนดเปูาหมายและบทบาทที่ชัดเจน การควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่
ก าหนดไว้ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 7. ความพร้อมในการท างาน (portability) ผู้จัดการต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว และพร้อมเสมอในการท าหน้าที่ได้อย่างประสิทธิผล ผู้จัดการต้องอดทนต่อความเครียด
ต่าง ๆ และต้องเข้าในสิ่งแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลได้45 
 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจส าคัญจะต้องปฏิบัติ  และจะต้องเกี่ยวข้องทั้งกิจการ
ภายในและภายนอกโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะด าเนินภารกิจได้ตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของภารกิจเป็นอย่างดี  สมศักดิ์  ดลประสิทธ์ิ  กล่าวว่า
ผู้บริหารการศึกษามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและผู้บริหารที่มีคุณภาพเป็น
ปัจจัยหลักความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีสมรรถนะส าหรับผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at Work : Models  
For Superior Performance (New York: John Wiley& Sons, 1993), 343-347. 
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3) การสร้างภาวะผู้น า 4) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 5) ความสามารถในการสื่อสาร 6) การ
พัฒนาก าลังคน 7) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ46 
 เ ทื้อน  ทองแก้ว มีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในด้านสมรรถนะ
หลัก 5 ด้าน คือ 1) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง 2) ศักยภาพในการเป็นผู้น า 3) การมุ่งไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิ 4) ความเฉียบคมทางการบริหาร และ 5) การสร้างความเข้าใจและการติดต่อสื่อสาร 
 1. ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เกิด
จากการผสมผสานเปูาหมายส าคัญของชาติ โครงการ และกิจกรรมที่มีการจัดล าดับก่อนหลังตาม
ค่านิยมและปัจจัยอื่น ๆ และน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ มีความสมดุลในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงการให้บริการต่อลูกค้าตามลักษณะของงานใน
จุดเน้นที่ต้องการที่มีลักษณะกระชับ มั่นคง แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัจจัยส าคัญที่
จะก่อให้เกิดศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
    1.1 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ใหม่ที่ส าคัญ ความรู้ทางเทคโนโลยีและความรู้
ทั่วไปหรือความรอบรู้ใหม่ ๆ สามารถพัฒนาตนเอง โดยตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนโดยใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับและโอกาสจากคนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
   1.2 มีความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรม พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการออกแบบและการปรับเปลี่ยนโปรแกรม/กระบวนการใหม่ 
ๆ เพื่อน าไปใช้ในองค์กร 
    1.3 ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก ผลกระทบจากภายนอก ได้แก่ การเมือง 
เศรษฐกิจ และแนวโน้มทางสังคม ทั้งในระดับนานาชาติ และภายในชาติที่มีต่อองค์กร มีความเข้าใจใน
การวางแผนระยะใกล้และระยะไกล และสามารถก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ จน
สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน 
   1.4 ความยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิธีการท างานข้อมูลใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หรืออุปสรรคที่ได้คาดหวัง
และเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจได้ 
   1.5 ปรับเปลี่ยนได้ อดทนต่อความกดดัน มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ รวมทั้งมองคน
ในแง่ดี แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ภาวะความยากล าบาก และสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้รวดเร็ว โดยรู้จัก
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วนตนและสามารถท างานได้อย่างมีความสมดุล 
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 สมศักดิ์  ดลประสิทธ์ิ, “สมรรถนะครูและผู้บริหารการศึกษา,” วารสารการศึกษาไทย 
17 (กุมภาพันธ์ 2549): 10-21. 
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   1.6 จูงใจใฝุบริการ สร้างและด ารงวัฒนธรรมขององค์กร สนับสนุนบุคคลอื่นได้
ให้บริการที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้อื่นสามารถ
ปฏิบัติตามได้ตามที่ต้องการที่แสดงถึงจิตวิญญาณในการให้การบริการสาธารณะ สามารถโน้มน้าวให้
ผู้อื่นมีน้ าใจบริการและช่วยเหลือจนบรรลุภารกิจ 
   1.7 การคิดเชิงกลยุทธ์ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงด้วยกลยุทธ์ของ
ธุรกิจและการแข่งขันขององค์กรในยุคเศรษฐกิจของโลก รู้จักตรวจสอบนโยบายและการรายงานแผน
เชิงกลยุทธ์ด้วยการมองในระยะยาวที่ชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์ได้ตามล าดับก่อนหลัง สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึงภัยคุกคามหรือโอกาสที่มี 
   1.8 วิสัยทัศน์ มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
รวดเร็ว สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อื่น และโน้มน้าวให้ผู้อื่นแปลวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ จาก
ความหมายและปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
  1.8.1 ความสามารถในการเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า และการจูงใจให้มี
วิสัยทัศน์องค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการที่มีคุณภาพ น าไปสู่กิจกรรม
องค์กรที่สมบูรณ์แบบ สนับสนุนให้คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ชักจูงให้คนอื่นมีน้ าใจบริการ 
ก าหนดให้มีและใช้โปรแกรม/กระบวนการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงข้ึนใหม่ 
  1.8.2 การก าหนดและการผสมผสานลักษณะส าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กร 
รวมถึงองค์ประกอบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการจัดการ 
  1.8.3 มีความเข้าใจในบทบาท และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
ของการก าหนดนโยบายของชาติและกระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่
นายกรัฐมนตรี วุฒิสภา ผู้พิพากษา องค์กรของรัฐในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน และความสนใจของ
กลุ่ม มาก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสมดุลในสิ่งดังกล่าวข้างต้นกับการบริหาร
องค์กร 
  1.8.4 เปิดกว้างในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถ
ปรับพฤติกรรมและวิธีการท างานตามข้อมูลใหม่ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรืออุปสรรคที่ไม่ได้
คาดหวัง และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ใหม่ที่เกิดข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  1.8.5 แสดงถึงการมีความคิดริเริ่มสูง มีความพยายามและมีข้อผูกพันในการ
ให้บริการสาธารณะอยู่ในแนวหน้าและมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ ตรวจสอบผลสะท้อนกลับจากคนอื่น 
และแสวงหาโอกาสเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
  2. ศักยภาพในการเป็นผู้น า หมายถึง ความสามารถในการก าหนดและมียุทธศาสตร์เพื่อ
ใช้ศักยภาพของพนักงานและส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจ
และเปูาหมาย ปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้น า มีดังนี้ คือ 
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   2.1 การบริหารความขัดแย้ง ก าหนดและปูองกันสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ให้
เกิดการเผชิญหน้า จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและไม่เห็นพ้องด้วย ในลักษณะการสร้างสรรค์
และการลดผลกระทบที่เกิดข้ึนในทางลบ 
   2.2 ตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม ริเริ่มและบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้
มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร เห็นคุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในสถานที่ท างาน ตระหนักว่าองค์กรเกิดข้ึนบนความแตกต่าง และพนักงานได้รับการปฏิบัติที่
ถูกต้องและยุติธรรม 
  2.3 ความจงรักภักดี/ซื่อสัตย์ สร้างนิสัยให้มีความมั่นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานทางศีลธรรมในระดับสูง ปฏิบัติตนในลักษณะที่ดีงามและมีมารยาท
ที่ดีต่อบุคคลอื่น แสดงถึงลักษณะในความรับผิดชอบในหมู่คณะ และมีจิตใจที่เป็นสาธารณะ 
  2.4 สร้างทีมงาน มีความมุ่งหวัง จูงใจ และแนะน าบุคคลอื่นให้บรรลุเปูาหมาย 
เสริมสร้างความร่วมมือในการท างานและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในองค์กรและกับกลุ่มลูกค้าให้มีความผูกพันที่สร้างน้ าใจของการท างานเป็นทีม มีความภูมิใจ 
ไว้วางใจกัน พัฒนาความเป็นผู้น าในลักษณะต่าง ๆ จากการรับการช้ีแนะ การให้ค าปรึกษา การให้
รางวัล และการแนะน าให้ปฏิบัติ 
  3. การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความสามารถที่มุ่งมั่นในความรับผิดชอบและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้มีการตัดสินใจได้ตามเวลาและมีประสิทธิภาพให้ได้ผล ผ่านทางการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ และการน าไปใช้ รวมทั้งการประเมินผลโครงการและนโยบาย ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ มีดังนี้ 
   3.1 ความรับผิดชอบ มั่นใจว่ามีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและด ารงอยู่ด้วย
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ สามารถสร้างความมั่นใจว่า
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบจะส าเร็จตามเวลาและงบประมาณที่ก าหนด มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โดยเน้นที่ผลลัพธ์และวัดผลที่ผลสัมฤทธ์ิ 
   3.2 การให้บริการลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน พร้อมที่จะ
ปรับปรุง การจัดล าดับก่อนหลัง เพื่อสนองตอบต่อแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ลูกค้า สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยให้เกิดผลส าเร็จ ให้ได้รับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพและถือว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันที่จะต้องปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
   3.3 การตัดสินใจ มีการตัดสินใจที่ดี รับรู้ผลกระทบและการน าเอาผลของการ
ตัดสินใจไปใช้ มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา แม้ว่าข้อมูลจะมีจ ากัดหรือผลที่ได้รับอาจ
ไม่ถึงพอใจเกิดข้ึนก็ตาม เป็นการวางแผนการด าเนินการและสร้างผลส าเร็จให้เกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า 
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   3.4 ความเป็นผู้ประกอบการ รู้จักใช้โอกาสในการพัฒนาการตลาดจากผลผลิตใหม่ 
และการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัดสินใจที่จะเสี่ยงและริเริ่มการท างานที่เสี่ยงเพื่อ
ผลส าเร็จ ซึ่งมีคุณประโยชน์หรือเกิดความก้าวหน้า 
   3.5 การแก้ไขปัญหา ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา แยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล
ที่สอดคล้องกันและแตกต่างกันเพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล ให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่บุคคลและ
องค์กร 
   3.6 มีเทคนิคที่เช่ือถือได้ มีความเข้าใจและรู้จักประยุกต์ใช้วิธีการที่เหมาะสม 
ก าหนดกฎเกณฑ์และนโยบายที่สัมพันธ์กับที่ผู้เช่ียวชาญก าหนด มีความสามารถใช้การตัดสินใจที่
ส าคัญการให้การฝึกอบรม การพัฒนาตามความต้องการ มีความเข้าใจในการเช่ือมโยงระหว่าง
สมรรถภาพทางการบริหารและภารกิจที่ต้องการ 
 4. ความเฉียบคมทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการรับและการบริหารงาน
การเงิน วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรข้อมูล ในลักษณะที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะและเกิด
ความส าเร็จตามภารกิจขององค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส าหรับการตัดสินใจ ปัจจัยส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดความเฉียบคมในการบริหาร ดังนี้ 
   4.1 การบริหารการเงินการคลัง แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในหลักการของการ
จัดการทางธุรกิจและความเช่ียวชาญทางการตลาด จัดหากองทุนในระดับที่เหมาะสม ตระเตรียมการ
บริหารงบประมาณ ให้ความเป็นธรรมในโครงการต่าง ๆ ใช้แนวคิดทางการบัญชีต้นทุนในการก าหนด
ตามล าดับก่อนหลังของโครงการ ติดตามการใช้จ่ายเงินหรือการด าเนินงานตามโครงการและนโยบาย 
มีวิธีการก าหนดราคาที่มีประสิทธิภาพ การจัดหาและท าตามที่ได้ลงนามไว้ในสัญญา 
   4.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเมินสถานการณ์ความต้องการของทีมงานทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ตามเปูาหมายขององค์กรและงบประมาณที่เป็นจริง ใช้หลักคุณธรรมที่มั่นใจว่า
ทีมงานได้รับการคัดเลือกที่เหมาะสม มีการพัฒนาที่ดี มีประโยชน์ มีคุณค่าและผลที่เกิดข้ึนสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
   4.3 การบริหารเทคโนโลยี ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ
ผสมผสานเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติและการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนายุทธศาสตร์
โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการประกอบการตัดสินใจ มีความเข้าใจในผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อองค์กร 
  5. การสร้างความเข้าใจ/การติดต่อสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการอธิบายการให้
แนวทางและการให้ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่าง ๆ ในลักษณะที่เช่ือถือได้ มีความสามารถในการเจรจา
กับบุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการพัฒนา
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เครือข่ายทางวิชาชีพให้กว้างไปสู่องค์กรอื่น ๆ และการรู้ถึงการเมืองทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การสร้างความเข้าใจ/การติดต่อสื่อสาร มีดังนี้ 
   5.1 การใช้อิทธิพล/การเจรจา รู้จักการชักชวนผู้อื่นให้คล้อยตามในการสร้าง
ความเห็นพ้อง ให้ได้รับความร่วมมือจากคนอื่น สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสถานการณ์แบบชนะ-ชนะ  
   5.2 ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเหมาะสมใน
การสนองตอบต่อความต้องการ ความรู้สึก และความสามารถตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลใน
สถานการณ์ที่ต่างกัน รู้จักใช้กลวิธีด้วยความเห็นอกเห็นใจที่ไวต่อความรู้สึก และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเคารพ 
   5.3 ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา สามารถพูดจาหรือการน าเสนอข้อมูลที่
ชัดเจนและเช่ือถือได้ ทั้งต่อบุคคลและกลุ่ม รู้จักฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ท าความชัดเจนในข้อมูลที่ได้
ตามต้องการ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและส่งเสริมบรรยากาศของการสื่อสารระบบเปิด 
   5.4 ความเป็นหุ้นส่วนกัน พัฒนาเครือข่ายและสร้างพันธมิตร จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท ากิจกรรมกันในระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม การร่วมมือกันในระหว่างต่างหน่วยงาน การค้นหา
หลักการพื้นฐานร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง และการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
ภายในองค์กรให้มั่นคง 
   5.5 เข้าใจการเมือง รู้จักแยกแยะการเมืองภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่องาน
ขององค์กร มีวิธีการจัดการปัญหาในแต่ละสถานการณ์ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงในสถานการณ์ของ
องค์กร และการเมือง และตระหนักในผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติที่หลากหลาย 
   5.6 การสื่อสารด้วยการเขียน การเขียนที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและความคิดที่ชัดเจน
เช่ือถือได้ และมีระบบการเขียนที่ดี47 
 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพครู 
  มาตรฐานวิชาชีพมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพไว้ดันนี ้
 พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.2542  อธิบายว่า   มาตรฐานเป็นสิ่งที่ถือเอา
เป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป 

                                                             
47

 เทื้อน  ทองแก้ว, สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550) 36-37. 
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  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ.2551  ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน   
หมายถึง ข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  1) ผลิตภัณฑ์ 
วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด แบบ รูปร่าง น้ าหนัก ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑ์  2)  หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท า
เครื่องหมาย หรือฉลาก 3) วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการ  4)  ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด  5) นิยาม แนวทาง ข้อแนะน า หน่วยวัด การทดสอบ 
การสอบเทียบ การทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย การตรวจ การรับรอง และการตรวจประเมิน48  
 จากความหมายของค าว่ามาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  มาตรฐาน  คือ
ข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป 
 พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.2542   ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเป็น
อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญ49 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546  ได้ให้ความหมายของ
วิชาชีพ  หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษา
ปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ50 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ให้ความหมายของวิชาชีพ  หมายถึง อาชีพที่ให้บริการแก่
สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอื่น  และมีมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ

                                                             

 48 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, พระราชบัญญัติ การ
มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 เล่ม 125 ตอนที่ 42 ก (กรุงเทพฯ: 2551), 44. 
  49 ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (กรุงเทพฯ : 
อักษรเจริญทัศน์, 2546), 766. 
 50 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติ สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548), 2. 
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ก่อนที่จะประกอบวิชาชีพ ต่างกับอาชีพซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท าให้ส าเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อ
การด ารงชีพเท่านั้น51 
 จากความหมายของค าว่าวิชาชีพที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  วิชาชีพ  คือ การ
ประกอบอาชีพเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  ซึ่งผู้ประกอบอาชีพต้องมีทักษะทางเทคนิคสูงและได้รับการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิของการประกอบอาชีพนั้นๆ 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ให้ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพ  หมายถึง  เกณฑ์ใดๆ   
ที่ก าหนดข้ึนเพื่อสร้างให้เกิดความเช่ือถือ และเพื่อสร้างความเช่ือถือศรัทธาในวิชาชีพนั้นๆ  แก่สังคม
หรือผู้ใช้บริการ52 
 คณะกรรมการคุรุสภา  ได้ให้ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพ  หมายถึง  ข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติปฏิบัติตาม  ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน53 
 จากความหมายของค าว่ามาตรฐานวิชาชีพที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  
มาตรฐานวิชาชีพ  คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพ  ได้ว่าเป็น
บริการที่มีคุณภาพ  
 พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.2542  ได้ให้ความหมายของค าว่า  ครู นั้นมา
จากรากศัพท์ในภาษาบาลีว่า คุรุ – ครุ หรือจากภาษาสันสกฤตว่า คุรุ ซึ่งแปลว่า  ผู้สั่งสอนศิษย์หรือผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์54 

                                                             

  51 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,  คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  : 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2548), 9. 
  52 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ชุดฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2546), 22. 
  53 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548, ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122, ตอนพิเศษ 76 ง (2548): 40. 
  54 ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (กรุงเทพฯ : 
อักษรเจริญทัศน์, 2546), 225. 
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 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   ได้ให้ความหมายของ ครูว่า หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบ
วิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน55 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ได้บัญญัติว่า ครู  หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน56 
 จากความหมายของค าว่าครูที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ครู  คือบุคลากรวิชาชีพ
ที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองได ้
  จากความหมายที่กล่าวมาในข้างต้น มาตรฐานวิชาชีพทาง ครู หมายถึง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ ครู ซึ่งจะ ต้องประพฤติปฏิบัติ
ตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของครู 
 ครูเป็นผู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปัจจุบันครูต้องเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้จากการสั่งการ ถ่ายทอด เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกครู
จ าเป็นต้องมีความรู้อย่างกว้างขวางและช้ีแนะแนวทางแก่นักเรียนได้ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน มียุทธศาสตร์ในการสอน ปรับปรุงการสอน การวัดผล
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักให้ทั่วถึง 
เพราะพลังแห่งความรักจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นคุ้นเคย ให้ความอบอุ่น ใกล้ชิดสามารถปูองกันความ
หวาดระแวง และขจัดความกลัวของนักเรียน อีกทั้งคอยให้ก าลังใจและแนะน าให้นักเรียนใช้ความคิด
ในการสร้างสรรค์จินตนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนรู้ช้าและมีปัญหาในการเรียนรู้ครู
ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู้เปูาหมายของหลักสูตร ขณะเดียวกันต้องหมั่นฝึกฝนวิทยา
ยุทธ์ยกระดับการสอนของตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ต้องศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตและต่อเนื่อง 
สอดส่องนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ลักษณะของครูจึงเป็น “ครูคุณภาพ” ซึ่ง

                                                             

  55 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
130, ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 66. 
  56 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545), 3. 
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เป็นครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งครูคุณภาพจะมี
ลักษณะดังนี้ “มุ่งมั่นพัฒนา จรรยาล้ าเลิศ ค้ าจุนลูกศิษย์ พิชิตการสอน อาทรเพื่อนฝูง มีแรงจูงใจ ใช้
เทคโนโลยี ใจดีต่อเด็ก”57 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของครุดังกล่าวข้างต้น ท าให้ครูไทยในยุค
โลกาภิวัฒน์ต้องปรับตนเองให้ทันกับแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแส
โลก ใช้เทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ เรียนรู้เพื่อที่จะเป็นคนเก่ง คนดี และ
มีความสุข ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ อาจกล่าวได้ว่าประเทศจะพัฒนาได้ดีและรวดเร็วเพียงใด
ข้ึนอยู่กับมือครูไทยในวันน้ี 
 
การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
 วิชาชีพทางการศึกษา  นอกจากจะเป็นวิชาชีพช้ันสูงประเภทหนึ่ง   เช่นเดียวกับวิชาชีพ
ช้ันสูงอื่น  เช่น แพทย์  วิศวกร  ทนายความ  พยาบาล  สัตวแพทย์  ฯลฯ ซึ่งต้องประกอบวิชาชีพเพื่อ
บริการแก่สาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้นๆ  แล้ว   ยังมีบทบาทส าคัญต่อสังคมและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  กล่าวคือ   
 1.  สร้างพลเมืองดีของประเทศ  โดยการให้การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่จะท าให้ประชาชน
เป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศต้องการ 
 2.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 3.  สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ  จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง   ให้มี
การรักษาความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน 
 จากบทบาทและความส าคัญดังกล่าว   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  จึง
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน  ก ากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  โดยก าหนดให้มี
องค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา  ให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ   ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.
2546  ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา   ก าหนดให้มีวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพ

                                                             

  57 สมชาย เทพแสง, “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) : กุญแจส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียน,” วารสารวิชาการ 7, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2547) : 12. 
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ควบคุม  ประกอบด้วย 1) วิชาชีพ  2) วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3) วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ 
4) วิชาชีพควบคุมอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมจะเป็นหลักประกันและคุ้มครอง
ให้ผู้รับบริการทางการศึกษา  ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงข้ึน58 
 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 
 ในฐานะที่วิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา   และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม  จึงต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไขของคุรุสภา  
ดังนี ้
 1.  ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุ
สภาก าหนด   ผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือสถานศึกษาที่รับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาต  เข้าประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษา  จะรับได้โทษตามกฎหมาย 
 2.  ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   รวมทั้งต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ  และความช านาญการ  ตามระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
 3.  บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ   มีสิทธ์ิ
กล่าวหาหรือกรรมการคุรุสภา   กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   และบุคคลอื่น   มีสิทธ์ิกล่าวโทษผู้
ประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้ 
 4.  เมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยช้ีขาด
ให้ยกข้อหา กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ได ้และผู้ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต  ไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้ 
 การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษา   เป็นวิชาชีพควบคุม   นับเป็นความก้าวหน้าของ
วิชาชีพทางการศึกษา  และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงข้ึน  อันจะเป็นผลดีต่อผู้รับบริการ
ทางการศึกษาที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงข้ึนด้วย  ซึ่งจะท าให้วิชาชีพและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเช่ือถือ  ศรัทธา  มีเกียรติ  และศักดิ์ศรีในสังคม 
 
 

                                                             
58 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา , คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์คุรุสภา, 2548), 10. 
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มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติ
ตาม  เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ
จากวิชาชีพได้ว่า  เป็นบริการที่มีคุณภาพ  ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา  และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น  เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ  ต้องใช้
ความรู้  ทักษะ  และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546  มาตรา  49 ก าหนดให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 1.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  หมายถึง  ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ  จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ  และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 
 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้เกิดความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามล าดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความรู้
ความสามารถ และความช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ 
นั่นก็คือ การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ป ี
 3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ  โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ   เพื่อด ารง
ไว้ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ   ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาจะก าหนดเป็นข้อบังคับต่อไป   หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว   ผู้นั้นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  1) ยกข้อกล่าวหา   2) 
ตักเตือน  3) ภาคทัณฑ์  4) พักใช้ใบอนุญาตที่ก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกิน  5 ปี และ  5) 
เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54) 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องส ารวจความคิดเห็น จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการผลิต การพัฒนา และการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นสาระส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในการ
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ประชุมครั้งที่  5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม  2556 และครั้งที่  11/2556 วันที่ 2 กันยายน  2556 ได้
อนุมัติให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
ผู้รับบริการ  อันถือเป็นเปูาหมายหลักของการ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
จะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สม
กับการเป็นวิชาชีพข้ันสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม59 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
 คุรุสภาซึ่งเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะองค์กรส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู  
ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูข้ึนเมื่อปี  พ.ศ.2533   ประกอบด้วย  4 ด้าน คือ รอบรู้ สอนดี มี
คุณธรรมจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา และได้เผยแพร่เกณฑ์ดังกล่าวไปยังครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ  เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นนามธรรมยากแก่การปฏิบัติและ
การประเมินจึงไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามเกณฑ์เท่าที่ควร  ในปี พ.ศ.2537 คุรุสภาได้พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม  4 ด้าน  เป็น  11 ด้าน  เกณฑ์มาตรฐานนี้มีเนื้อหาครอบคลุม
หลักเกณฑ์เดิม  สามารถปฏิบัติและประเมินพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของครูได้  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ครู
ผลักดันจากคุณภาพในตัวครู  ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 11 ด้านน้ี  ก าหนดบนพื้นฐานความเช่ือว่าเด็กทุก
คนสามารถเรียนรู้ได้  ครูจึงต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูสามารถเลือกวิธี
สอนให้เหมาะกับพัฒนาการของผู้เรียน   และสภาพแวดล้อมอื่นๆ   เมื่อสอนไปแล้วครู   สามารถ
ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงและช่ืนชมต่อความส าเร็จของผู้เรียน  เกณฑ์มาตรฐานทั้ง  11 ข้อ เป็นเกณฑ์
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  เพื่อประกันคุณภาพการท างานและการเป็นครู60 
 ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  คุรุสภาจึงได้
ด าเนินการพิจารณาความสอดคล้องของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
ซึ่งกรรมการอ านวยการคุรุสภาได้อนุมัติเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอีก  1 เกณฑ์  เป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่ 1261 

                                                             
59 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

130, ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556): 65. 
60 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู , พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), 12. 
61 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), 21. 
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 ดังนั้นมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีทั้งหมด  12 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสม อ 

  การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน  หรือสมาคมจัดข้ึน  เช่น การประชุม  การอบรม  การ
สัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

มาตรฐานท่ี  2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน  
 การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

มาตรฐานท่ี 3  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
 การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ให้มาก
ที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง  ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานท่ี 4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
 การเลือกใช้  ปรับปรุง  หรือสร้างแผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือเตรียมการสอนใน
ลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์  เอกสารสิ่งพิมพ์  เทคนิค

วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้  ตาม

สภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง  และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิด
ค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม

สาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้ 
1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา  และเปูาหมายของกา รพัฒนาผู้เรียน  2) 
เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ
ข้ันตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น  ๆ 3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
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วิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้
ได้ผลดีย่ิงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา 

ที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของ
สถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท าน้ัน 

มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 การตระหนักถึงความส าคัญ  รับฟังความคิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ของ
บุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา  ให้ชุมชนและสถานศึกษามี
การยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

มาตรฐานท่ี 11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  
โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง  ๆ  ที่

เกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ  ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติต่าง  ๆ 
มาเป็นโอกาส  ในการพัฒนา  ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง  ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปใน
ทางการพัฒนา   ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน  ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง  ๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหา
ต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมในทุก  ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางที่
น าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
สภาพท่ัวไป 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2553 มีภารกิจในการก ากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
สภาพการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีพื้นที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที มีสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 73 แห่ง แบ่งเป็น 
 อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   31 แห่ง 
 อ าเภออัมพวา    18 แห่ง 
 อ าเภอบางคนที    24 แห่ง  
 จ านวนข้าราชการทั้งหมด  764  คน  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
 สิรินันท์  เมรสนัด ศึกษาเรื่องสมรรถนะในการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) 
สมรรถนะในการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับสมรรถนะในการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะในการบริหาร
กิจการนักเรียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะในการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างหรือพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนควรเป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยค านึงถึงความต้องการและความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล จัดงานบริการผู้เรียนโดยยึดหลักให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมี
ความสุข สะดวก สบาย ปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถพิเศษได้รับการ
พัฒนาที่หลากหลายอย่างเต็มศักยภาพ โดยบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาร62 

 พัชมณ  เทียนศรี ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับที่มีสมรรถนะการ
บริหารจัดการมาก โดยมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) สมรรถนะการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง พบว่าไม่แตกต่างกัน  และ 3) 
แนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาให้
ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมหรือมีธรรมาภิบาล การเสริมสร้างทักษะในการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้บริหารให้สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการตามล าดับ63 
 ชัยพงษ์  กองสมบัติ ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
หนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ สมรรถนะด้านจริยธรรม สมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน และสมรรถนะด้านความรู้ตามล าดับ และพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
หนองคายมีความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในด้านความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารใน 3 
อันดับแรก คือหลักการบริหาร คุณธรรมของผู้บริหาร และการเป็นผู้น าหรือมีความรู้ทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ส าหรับความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านวิธีการ รูปแบบที่จะท าให้ผู้บริหารมืออาชีพ
นั้น ผู้บริหารมีความต้องการวิธีการและรูปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน64 

                                                             
62

 สิรินันท์  เมรสนัด, “สมรรถนะในการบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), บทคัดย่อ. 

63
 พัชมณ  เทียนศรี, “สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), บทคัดย่อ. 

64 ชัยพงศ์  กองสมบัต,ิ “สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548), บทคัดย่อ. 
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 ธงชัย  วนิชรัตน์  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตอ าเภอแกลง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2  จากการ
วิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอแกลง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองเขต 2  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มาตรฐานด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  2) ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอแกลง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 12 มาตรฐาน เมื่อจ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และสถานที่ตั้ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน65 
 ธัญญรัตน์  ฟุูงศิลปชัยพร  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยปฏิบัติมากในด้านมาตรฐานที่ 8  เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
ปฏิบัติมากในด้านมาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ 11  มาตรฐานที่ 12  
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ 6  และมาตรฐานที่ 1  ตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ครู
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2544  ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติในระดับ .05 ส่วนครูที่มีเพศต่างกัน ประสบการณ์  การท างาน
ต่างกัน  และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู     
พ.ศ.2544  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน66 
 จันทิมา  อมันตกุล ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา
ที่เป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

                                                             
65 ธงชัย  วนิชรัตน์, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอแกลง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2548), บทคัดย่อ. 

66 ธัญญรัตน์  ฟุูงศิลปะชัยพร, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2548), บทคัดย่อ. 
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เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านจิตพิสัย ด้านคุณลักษณะ ด้านความรู้ และด้านทักษะ 
ส่วนสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาที่คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านจิตพิสัย ด้าน
คุณลักษณะ ด้านความรู้และด้านทักษะ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเปูาหมาย จึงควรน า
ตัวช้ีวัดสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนน้ีไปใช้ส าหรับข้อเสนอแนะได้แก่ ควร
จัดการอบรมครูต่างชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยดีพอ จนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้67 
 ไพวรรณ  ค าดี  ท าการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู  ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2  มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก68 
 สฤษดิ์  เรืองแก้ว ศึกษาเรื่องสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 
7 พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา มีโดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงล าดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม สมรรถนะ
หลักด้านการบริหารที่ดี สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และสมรรถนะหลักด้านพัฒนาตนเอง 
ตามล าดับ และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสถานภาพการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม สมรรถนะด้านการบริหารที่ดี สมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเอง สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีอ านาจการพยากรณ์  ร้อยละ 19.1  
อย่างมีนัยส าคัญ .0169 
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 จันทิมา อมันตกุล, “สมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานจังหวัดหนองคาย” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม , 
2549), บทคัดย่อ. 

68 ไพวรรณ  ค าดี, “การปฏิบัติงานของครูผู้สอน  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูใน
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550), บทคัดย่อ. 

69
 สฤษดิ์  เรืองแก้ว, “สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  7” 
(รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), บทคัดย่อ. 
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 มิ่งขวัญ  คอยช่ืน ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย มีสมรรถนะที่
ส าคัญสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ 1) ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี 4) ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่การงานและหน่วยงาน และล าดับสุดท้าย คือ ความสามารถด้านภาษาในระดับสากล การ
เปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย ระหว่างผู้บริหาร 
กรรมการสภาวิทยาลัยกับกลุ่มครูบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน พบว่า กลุ่มผู้บริหาร 
กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความส าคัญสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ 1) มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ส่วนกลุ่มครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนให้ความส าคัญกับสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ 1) ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 2) ความ
เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี70 
 ธีรวัฒน์  เลื่อนฤทธ์ิ ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีคัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู พบว่า ครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนดอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ผลการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด71 
 อุบล  สินธุโร  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า  อันดับ 1 คือ มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  รองลงมามีการปฏิบัติในระดับมาก คือ 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจ ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  มาตรฐานที่ 4  
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  มาตรฐานที่ 9  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์  มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  

                                                             
70

 มิ่งขวัญ  คอยช่ืน. “ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและ
พัฒนาการมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ. 

 71 ธีรวัฒน์  เลื่อนฤทธ์ิ. “การพัฒนาตัวบ่งช้ีคัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู” (วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดย่อ 
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มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 11 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร  มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีระบบ 
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับอื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  และมาตรฐานที่ 1  การปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการ  เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  ตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ครูมีเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการสอน  ระดับการสอน  และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานต่างกัน  มีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน72 
 พิชชาพร อุ่นศิริ ได้ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0173 
 ราชกุมารี  ดูเบย์ ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1 ทั้งในภาพรวม และรายด้าน อยู่
ในระดับมาก ส่วนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่ม
การศึกษาท้องถ่ินที่ 1 ทั้งในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสมรรถนะของผู้บริหารกับ
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 
1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0174 

                                                             
72 อุบล  สินธุโร, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมือง จังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี” ( วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2554), บทคัดย่อ. 
  73 พิชชาพร อุ่นศิริ, “วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย่อ. 
  

74 ราชกุมารี ดูเบย์, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญ ามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย่อ. 
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 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
การตัดสินของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 โดยภาพรวมและตามขั้นตอน อยู่ในระดับมาก ส่วนการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก และการตัดสินของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .0175 
 ธชวรรณ สุทธาธาร ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะของ
ผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0176 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 เคนนีดี้  และ เดรสเซอร์  (Kennedy and Dresser) ได้ท าการวิจัยการสร้างสมรรถนะ
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  “Creating a Competency-based Workplace” สรุปว่า  ความฉลาด
และความสามารถของมนุษย์จะท าได้ องค์การไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ ความสามารถที่ลูกจ้างน ามาใช้ใน
การจัดงานท าให้งานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการท างานขององค์การต้อง
อาศัยความสามารถของคณะท างาน  การจัดการโดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ  การ
ก าจัดจุดอ่อนและก าจัดคู่แข่งเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ต้องอาศัยกระบวนการและความสามารถ  กุญแจ

                                                             

  75 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์, “การตัดสินของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2555), 
บทคัดย่อ. 
  76 ธชวรรณ สุทธาธาร, “สมรรถนะของผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 
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ส าคัญส าหรับองค์การที่จะประสบผลส าเร็จ จะต้องมีการวางแผน จัดบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ
ซึ่งต้องค านึงถึง มีวิธีการจัดการกับความสามารถอย่างไร จะจัดรูปแบบความสามารถเฉพาะได้อย่างไร
ให้เหมาะสมกับงานและจะจัดการกับผลกระทบต่อความสามารถด้วยโปรแกรมอะไร77 
 คาสติลโล  (Castillo) ได้ศึกษาค าจ ากัดความของสมรรถนะในยุคกระแสโลกาภิวัตน์  
บริษัทต่าง ๆ มีภาวการณ์แข่งขันประจ าวันตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับท้องถ่ินหรือระดับ
นานาชาติก็ตาม สมรรถนะนับเป็นเฉพาะที่ต้องให้ความสนใจและเป็นตัวอธิบายความสามารถในการ
แข่งขันการผลิต  ผลก าไร  บทบาท  หรือกระบวนการท างานขององค์การสมรรถนะขยายออกมาได้
อย่างมากมาย เพียงแต่เช่ือมโยงกับโครงสร้างแต่ละงานขององค์การและพนักงานตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของเขา และที่ส าคัญองค์การต้องสามารถก าหนดจุดยืนของแต่ละต าแหน่งและผลตอบแทนได้
อย่างชัดเจน78 
 โอซีไลท์  และ เฟอร์แมน  (Ozcelik and Ferman) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  สมรรถนะที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ผลลัพธ์และความส าคัญในการท างานในประเทศตุรกี  
บทความนี้เป็นการตรวจสอบจุดหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(Human Resource Management : HRM) ในองค์การ รวมทั้ง การทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องตามมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะ  จากการสร้างทฤษฎีก่อนหน้านี้และหลักฐานที่
สังเกตได้บางอย่าง กรอบของสมรรถนะใหม่ได้มีการพัฒนาดีข้ึน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการวิจัยเน้น
การยืนยันการน าสมรรถนะได้ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทักษะ และอุปนิสัยในองค์การต่าง  ๆ 
สิ่งที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ มีสิ่งที่ท้าทายเปูาหมายการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างของบุคคล  และ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท างานของแต่ละท้องถ่ินและประเทศอย่างไรก็ตาม หากมีการจัดการ
ที่เหมาะสม สมรรถนะก็สามารถสร้างเสริมงาน และมีการพัฒนาจนสามารถบรรลุได้ทั้งความต้องการ
ขององค์การและบุคคล79 
 โนเบิล  นาโน (Noble-Nano) ได้ท าการศึกษาสมรรถนะของโครงการการศึกษาข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีของเขตพื้นที่ 1 การด าเนินการเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ การศึกษาพบว่า ผู้บริหารใน

                                                             

 
77 Peter, W. Kennedy, and Sandy Grogan Dresser. “Creating a Competency-

BasedWorkplace,” (Benefits Compensation Digest. 2005, February). 42(2) : 20-23. 
 78 Edgar, del Castillo. “Defining Competencies,” (Business Mexico. 2005, 
March). 15(3) : 48. 
 79 Gaye Ozcelik, G. and Murat Ferman. “Competency Approach to Human 
Resource Management Outcome and Contributions in a Turkish Cultural Context,” 
(Human Resource Development Review. 2006, March). 5(1) : 72-91. 
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เขตพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะด้านองค์ความรู้และเข้าใจคุณลักษณะและบทบาทในการ
เรียนรู้อยู่ในระดับน้อย คณาจารย์ในคณะมีระดับสมรรถนะในการท างานที่แตกต่างกัน ในส่วนของ
สมรรถนะของผู้บริหารคณะพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ในการใช้
อ านาจ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์80 
 

สรุป 
 การที่สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้น้ัน  ต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะที่รอบด้าน  โดยถือว่าสมรรถนะของผู้บริหารเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จการ
บริหารงาน  ผู้บริหารที่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  จะช่วยให้การบริหารงาน  การจัดการ
ศึกษาส าเร็จไปด้วยดี  ผู้บริหารเปรียบเสมือนเสาหลักที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน  ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพ
สถานศึกษา  รวมทั้งมีผลกระทบต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นอันมาก  ซึ่ง
สมรรถนะของผู้บริหารตามแนวคิด ของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์  ประกอบด้วย คือ 1) แรงจูงใจ      
2) คุณลักษณะ   3) มโนทัศน์ในตน  4) ความรู้ และ 5) ทักษะ ส่วนการปฏิบัติงานของครู  ซึ่งครูนั้น
เป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์  ครูเองจะเป็นตนแบบที่ดีโดยครูจะต้องมีอุดมการณ์ของความเป็นครู
และยึดปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน  จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้ก้าวหน้า อยู่เสมอ 2) 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เติบโตเต็ม
ตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง ในช้ันเรียน  5) พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) 
ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11)  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  และ 12) 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์   เพื่อให้เกิดผลดีทั้งการพัฒนาตนเอง ผู้เรียนและ
สถานศึกษาต่อไป 
 

                                                             

 80 Ana Belen O. Noble-Nano, “Competencies of Information Technology 
Education Program in Region 1 : Implementation to Quality Education” (Dissertation, 
Saint Louis University Bonifacio St.,Baguio City, 2008), Abstract. 



54 

 

 

 
 

บทท่ี 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis) ประชากร ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจ านวน  73  แห่ง  และก าหนดผู้ให้ข้อมูล สถานศึกษา
ละ 2 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และ
ครูผู้สอน 1 คน  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัยจามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
รายละเอียดข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นข้ันตอนการจัดเตรียมโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการ ปฏิบัติงาน
ของครูภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสมุทรสงคราม  จากเอกสาร 
ต ารา บทความต่างๆ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าโครงการวิจัย  โดยขอ
ค าแนะน าความเห็นในการจัดท าโครงร่างการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
เสนอขออนุมัติหัวข้อ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย เป็นข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด
เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือ น าไปทดสอบใช้ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาเก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสม 
 ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัย
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่
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คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติการจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูล 
ตัวแปรที่ศึกษา  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการ วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนการวิจัยใน
ลักษณะเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-
experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (design) ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5  แผนแบบการวิจัย 
  เมื่อ R   หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
          X   หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

O   หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมสมุทรสงคราม จ านวนทั้งสิ้น 73 แห่ง จ าแนกเป็น สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง 31 แห่ง 
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางคนที 18 แห่ง และสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภออัมพวา 24 แห่ง81   

                                                             
81 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ,รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2556 (กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา,2556) 

O 

X R 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเปิดตารางประมาณขนาด กลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and 
Morgan)82  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  63  แห่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท  (stratified 
random sampling) แบ่งเป็น  3  อ าเภอ   
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูล  สถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย 1)  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และ 2) ครูผู้สอน 1 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

อ าเภอ 
ประชากร 

(แห่ง) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูล  (คน) 
รวม ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครู 

เมืองสมุทรสงคราม 31 27 27 27 54 
บางคนท ี 18 15 15 15 30 
อัมพวา 24 21 21 21 42 
รวม 73 63 63 63 126 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ตัวแปรพ้ืนฐาน  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของ ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวแปรท่ีศึกษา  

                                                             
82 Robert V. Krejcie and Daryle W.  Morgan, “Determinig SamPle Size for 

Research activities,” Educational and Psychological Measurement 30 (1970): 607-
610. 
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   1. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  (Xtot) ตาม
กรอบแนวคิดของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ ( Spencer and Spencer)ประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย 
ดังนี ้
  1.1 แรงจูงใจ (motives) (X1) หมายถึง กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจ แรง
กระตุ้น ขวัญ ก าลังใจ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างแรง
บันดาลใจและให้ค าปรึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
  1.2 คุณลักษณะ   ( traits)  (X2) หมายถึง  ลักษณะสภาพร่างกายที่แข็งแรง 
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  และมีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถรับมือกับ
ความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึงมีความกระตือรือร้น และการตัดสินใจ การมอบหมายภาระ
งานได้อย่างเหมาะสม   
  1.3 มโนทัศน์ในตน   (self-concept)  (X3) หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของ
ผู้บริหารที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยม เจตคติ ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาสถานศึกษา และให้ 
ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างชัดเจน 
  1.4 ความรู้ (knowledge) (X4) หมายถึง  การน าข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น 
ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรม รวมถึงปรัชญาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 1.5 ทักษะ (skills) (X5) หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
เช่ียวชาญด้านการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาภายในสถานศึกษา และการสื่อสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับบุคลอื่น เพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
  2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา (Ytot) ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู จากข้อบังคับคุรุสภาที่ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
   2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า            
อยู่เสมอ (Y1) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดข้ึน เช่น การประชุม การอบรม 
การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานปรากฏชัดเจน 
   2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน  (Y2) 
หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน โดยการเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมอื่น ๆ นั้นต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
  2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ (Y3) หมายถึง การใช้ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความ
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สนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ 
  2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไ ด้จริงในชั้นเรียน  (Y4) หมายถึง  
การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ  ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) หมายถึง การ
ประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน (Y6) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุป
ความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ จนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผู้เรียนตลอดไป 
  2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  (Y7) หมายถึง  
การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปัจจัย  
และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัญหาความ
ต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเปูาหมายของการพัฒนาผู้เรียน  2) เทคนิค วิธีการ  
หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและข้ันตอนวิธีการใช้
เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิด
กับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน 
  2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  (Y8) หมายถึง  การแสดงออก การ
ประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
  2.9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  (Y9) หมายถึง การ
ตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา และ
ร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท าน้ัน  
  2.10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) หมายถึง การตระหนักใน
ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือ
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ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
  2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  (Y11) หมายถึง การค้นหา 
สังเกต  จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  
พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  2.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์  (Y12) หมายถึง การ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการน าเอาปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ
เรียน และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤตต่าง ๆ มาเป็น
โอกาสในการพัฒนาครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  
ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มอ งมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหามิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุม
แบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 
ตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษา 4) ต าแหน่งปัจจุบัน และ 5) ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ตามกรอบแนวคิดของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู จากข้อบังคับคุรุสภาที่ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
  แบบสอบถามตอนที่  2  และ  ตอนที่  3  มีลักษณะเป็นอัตราส่วนประมาณค่า ( rating 
scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลเิคิร์ท (Likert’s  Rating Scale)83  โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของ
ช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้ 

                                                             
83 Rensis  Likert,  อ้างถึงใน  พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด), 107-108. 
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 ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร/การ ปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร/การ ปฏิบัติงานของครูใน สถานศึกษา  อยู่ใน
ระดับมาก  ให้มีค่าน้ าหนัก 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร/การ ปฏิบัติงานของครูใน สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร/การ ปฏิบัติงานของครูใน สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนัก 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร/การ ปฏิบัติงานของครูใน สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามข้ึนตามแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากหนังสือ เอกสาร ต ารา บทความ รายงาน   
การวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ 
โดยขอค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ข้ันที่  2  ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ( content validity) ของแบบสอบถาม        
โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (index of item-
objective congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่  3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ ( try out) กับสถานศึกษา  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 2) โรงเรียนวัดบางประจันต์ 
3) โรงเรียนวัดสวนแก้ว 4) โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 5) โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 6) โรงเรียน
วัดตรีจินดาวัฒนาราม 7) โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 8) โรงเรียนบ้านดอนจั่น 9) โรงเรียนวัดสี่แยก
ราษฎร์บ ารุง 10) โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม 11) โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 12) โรงเรียนอนุบาล
ปากท่อ 13) โรงเรียนวัดท านบ 14) โรงเรียนวัดหนองกลางดง และ 15) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม    
แห่งละ 2 ฉบับ  รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 30 ฉบับ 
 ข้ันที่ 4  หาความเช่ือมั่น ( reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการหา ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยแบบสอบถามมีค่า 𝛼- coefficient = .975 
 ข้ันที่ 5  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  และน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อออก
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้วิจัยคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มา
จัดระเบียบข้อมูลลงรหัส หลังจากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถ่ี ( frequency) 
และร้อยละ (percentage)  
  2. ในการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  สถิติที่ใช้ คือ มัชฌิมเลข
คณิต (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best)84  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00  แสดงว่าสมรรถนะของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของ     
  ครูในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่าสมรรถนะของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของ  
  ครูในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่าสมรรถนะของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของ  
  ครูในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่าสมรรถนะของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของ  

                                                             
84 John  W. Best, Research  in  Education  (Englewood  Cliffs,  New  

Jersey  :  Prentice  Hall  Inc.,  1970), 
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  ครูในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย  
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่าสมรรถนะของผู้บริหาร/การปฏิบัติงานของ  
  ครูในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 3. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา กับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( rxy) ของเพียร์สัน ( Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  
 

สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง พรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 2) การ ปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ประชากร คือ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จ านวนทั้งสิ้น 73 แห่ง  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 63 แห่ง 
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ สถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และ
ครูผู้สอน  1 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน  ประกอบด้วย ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของสเปนเซอร์และสเปน
เซอร์ (Spencer and Spencer) และตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ( f)  ร้อยละ ( %)  มัชฌิมเลขคณิต (X )  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (rxy) ของเพียร์สัน  ( Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามที่ส่งถึงสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 63 แห่ง  มีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน  1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  126 
คน  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมา 126 ฉบับ จากสถานศึกษา 63 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  น ามา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกเป็น 4 ตอน 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ  อายุ   วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่  ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
45 
81 

 
35.71 
64.29 

รวม 126 100 
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ตารางที่ 2  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

2. อายุ 
ไม่เกิน 30 ป ี
31 - 40 ป ี
41 - 50 ป ี
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 

 
17 
24 
18 
67 

 
13.49 
19.05 
14.29 
53.17 

รวม 126 100 
3. ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
75 
49 
2 

 
59.52 
38.89 
1.59 

รวม 126 100 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

 
63 
63 

 
50.00 
50.00 

รวม 126 100 
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที ่
ไม่เกิน 5 ป ี
6 - 10 ปี 
11 - 15 ป ี
16 - 20 ป ี
มากกว่า 20 ป ี

 
29 
28 
3 
11 
55 

 
23.02 
22.22 
2.38 
8.73 
43.65 

รวม 126 100 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.29  ส่วนอายุ พบว่า มีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไปมากที่สุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.17 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า จบ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ส่วนต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ ครูผู้สอน มีจ านวนเท่ากันคือ 63 คน คิดเป็น  
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ร้อยละ 50.00  ในขณะที่ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี      
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 43.65 รองลงมามีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
           ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 ในการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต (X )  ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 - 8 ดังนี้   
 
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวม                ( n=63) 
ท่ี สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา X  SD ระดับ 
1 แรงจูงใจ (X1) 4.27 0.61 มาก 
2 คุณลักษณะ (X2) 4.35 0.52 มาก 

3 มโนทัศน์ในตน (X3) 4.42 0.57 มาก 

4 ความรู้ (X4) 4.30 0.56 มาก 

5 ทักษะ (X5) 4.21 0.62 มาก 

รวม (Xtot) 4.31 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่ 3  พบว่าโดยภาพรวม  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีค่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.31, SD = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก  โดยด้านมโนทัศน์ในตนมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  ( X  = 4.42, SD = 0.57)  
รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะ ( X  = 4.35, SD = 0.52) ด้านความรู้ ( X  = 4.30, SD = 0.56)      
ด้านแรงจูงใจ ( X  = 4.27, SD = 0.61) และ ด้านทักษะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.21,   
SD = 0.62) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.62  แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านแรงจูงใจ               ( n=63) 
ท่ี ด้านแรงจูงใจ X  SD ระดับ 
1 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ

หน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษา 
4.25 0.66 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

4.26 0.64 มาก 

3 ผู้บริหารเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.29 0.72 มาก 

4 ผู้บริหารสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.22 0.68 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.23 0.68 มาก 

6 ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.37 0.69 มาก 

รวม 4.27 0.61 มาก 
 
 จากตารางที่ 4  พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านแรงจูงใจ (X1)          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, SD = 0.61)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้บริหารสามารถ
ให้ค าปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาสถานศึกษา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.37, 
SD = 0.69)  รองลงมา คือ ผู้บริหารเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา             
( X  = 4.29, SD = 0.72)  ตามล าดับ ผู้บริหารสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.22, SD = 0.68) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 – 0.72   แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านคุณลักษณะ               ( n=63) 
ท่ี ด้านคุณลักษณะ X  SD ระดับ 
1 ผู้บริหารมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง 4.36 0.72 มาก 
2 ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสม 4.37 0.66 มาก 
3 ผู้บริหารมีความมั่นคงทางอารมณ์ 4.29 0.67 มาก 
4 ผู้บริหารสามารถรับมือกับความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ได ้ 4.35 0.66 มาก 
5 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาสถานศึกษา 4.48 0.63 มาก 
6 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและมอบหมายภาระงานได้อย่าง

เหมาะสม 
4.28 0.68 มาก 

รวม 4.35 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณลักษณะ (X2) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( X  = 4.35, SD = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้บริหารมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาสถานศึกษา   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.48, SD = 0.63)  
รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ( X  = 4.37,       
SD = 0.66)  ตามล าดับ  ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและมอบหมายภาระงานได้อย่างเหมาะสม          
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.28, SD = 0.68) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD)     
มีค่าอยู่ระหว่าง  0.63 – 0.72  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านมโนทัศน์ในตน                     ( n=63) 
ท่ี ด้านมโนทัศน์ในตน X  SD ระดับ 
1 ผู้บริหารมีค่านิยมที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา 4.37 0.65 มาก 
2 ผู้บริหารมีเจตคติที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา 4.43 0.61 มาก 
3 ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา 4.43 0.63 มาก 
4 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.49 0.63 มาก 
5 ผู้บริหารสามารถเสนอความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นรับทราบ

ได้อย่างชัดเจน 
4.40 0.69 มาก 

รวม 4.42 0.57 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมโนทัศน์ในตน (X3)     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( X  = 4.42, SD = 0.57)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.49, SD = 0.63)  รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสามารถเสนอความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างชัดเจน  ( X  = 4.40, SD = 
0.69)  ตามล าดับ  ผู้บริหารมีค่านิยมที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย
ที่สุด ( X  = 4.37, SD = 0.65) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 1 – 
0.69  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านความรู้                       ( n=63) 
ท่ี ด้านความรู้ X  SD ระดับ 
1 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลข่าวสาร มาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาสถานศึกษา 
4.34 0.67 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถน าข้อคิดเห็น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.37 0.62 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถน าทฤษฎี หลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.28 0.66 มาก 

4 ผู้บริหารสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.40 0.65 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.19 0.70 มาก 

6 ผู้บริหารสามารถน าปรัชญาต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.18 0.67 มาก 

รวม 4.30 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ (X4) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.30, SD = 0.56)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า   ผู้บริหารสามารถน าความรู้
และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.40, 
SD = 0.65)  รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถน าข้อคิดเห็น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
( X  = 4.37, SD = 0.62)  ตามล าดับ   ผู้บริหารสามารถน าปรัชญาต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.18, SD = 0.67) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 2 – 0.7 0 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น     
สอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านทักษะ                       ( n=63) 
ท่ี ด้านทักษะ X  SD ระดับ 
1 ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

ภายในสถานศึกษา 
4.25 0.70 มาก 

2 ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

4.13 0.76 มาก 

3 ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านการปรับปรุงพัฒนาภายใน
สถานศึกษา 

4.15 0.76 มาก 

4 ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.18 0.71 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นภายใน
สถานศึกษา 

4.29 0.66 มาก 

6 ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 4.27 0.71 มาก 
รวม 4.21 0.62 มาก 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะ (X5)  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, SD = 0.62)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้กับบุคคลอื่นภายในสถานศึกษา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.29, SD = 0.66)  
รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา  ( X  = 4.27, SD = 0.71)  
ตามล าดับ  ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต    
น้อยที่สุด ( X  = 4.13, SD = 0.76) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง      
0.66 – 0.76  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
           ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 ในการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้      
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต (X ) ไปเทียบกับ 
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เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 - 21 ดังนี ้  
 
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
โดยภาพรวม                       ( n=63) 
ท่ี การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  X  SD ระดับ 
1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้

ก้าวหน้าอยู่เสมอ (Y1) 
3.93 0.63 มาก 

2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่
ผู้เรียน (Y2) 

4.35 0.53 มาก 

3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ (Y3) 4.23 0.51 มาก 
4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน (Y4) 4.05 0.63 มาก 
5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 3.93 0.62 มาก 
6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (Y6) 
4.21 0.49 มาก 

7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ(Y7) 4.06 0.57 มาก 
8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) 4.46 0.47 มาก 
9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) 4.39 0.48 มาก 
10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) 4.35 0.51 มาก 
11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) 4.11 0.55 มาก 
12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (Y12) 4.15 0.50 มาก 

รวม (Ytot) 4.19 0.44 มาก 
 
 จากตารางที่ 9  พบว่าโดยภาพรวม  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา (Ytot) มีค่าอยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.19, SD = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน                       
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  ( X  = 4.46, SD = 0.47)  รองลงมา คือ ด้านร่วมมือกับผู้อื่น           
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์   ( X  = 4.39, SD = 0.48)  ตามล าดับ  ด้านปฏิบัติกิจกรรม           
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  ( X  = 3.93,        
SD = 0.63) เมื่อพิจารณา  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง  0.47 – 0.63  แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ           ( n=63) 

ท่ี 
ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้

ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
X  SD ระดับ 

1 ครูศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง 4.02 0.70 มาก 
2 ครูเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 3.48 0.90 ปานกลาง 

3 ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน
หรือสมาคมจัดข้ึน 

4.17 0.68 มาก 

4 ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาและประชุมทางวิชาการอยู่
เสมอ 

4.31 0.65 มาก 

5 ครูมีผลงานหรือรายงานทางวิชาการที่ปรากฏชัดเจน 3.64 0.95 มาก 

รวม 3.93 0.63 มาก 
 
 จากตารางที่ 10  พบว่า  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านปฏิบัติกิจกรรม      
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  (Y1)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.93,    
SD = 0.63)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาและประชุมทางวิชาการอยู่
เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.31, SD = 0.65)  รองลงมา คือ ครูเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดข้ึน ( X  = 4.17, SD = 0.68)  ตามล าดับ  ครูเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 3.48, SD = 0.90) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง  0.6 5 – 0.95  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน         ( n=63) 

ท่ี 
ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 

X  SD ระดับ 

1 ครูเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชาญฉลาดด้วย
ความรักและหวังดีต่อผู้เรียน 

4.32 0.60 มาก 

2 ครูเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียน   
เป็นหลัก 

4.35 0.58 มาก 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (ต่อ)         ( n=63) 

ท่ี 
ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 

X  SD ระดับ 

3 ครูเลือกจัดกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด     
แก่ผู้เรียน 

4.42 0.58 มาก 

4 ครูเลือกจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน 

4.31 0.65 มาก 

รวม 4.35 0.53 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.35, SD = 0.53)  
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ครูเลือกจัดกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน      
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.42, SD = 0.58)  รองลงมา คือ ครูเลือกจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ( X  = 4.35, SD = 0.58)  ตามล าดับ  ครูเลือกจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.31, SD = 0.65)           
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีค่าอยู่ระหว่าง  0.58 – 0.65 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ           ( n=63) 
ท่ี ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ X  SD ระดับ 
1 ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผู้เรียน 4.42 0.61 มาก 
2 ครูใช้ความสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 4.39 0.58 มาก 

3 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ 4.20 0.62 มาก 

4 ครูท าการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียน 4.10 0.66 มาก 

5 ครูมีวิธีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม 4.10 0.67 มาก 

6 ครูมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

4.18 0.59 มาก 

รวม 4.23 0.51 มาก 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน    
ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ (Y3)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23, SD = 0.51)  เมื่อพิจารณา
รายข้อ  พบว่า  ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผู้เรียน   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด    
( X  = 4.42, SD = 0.61)  รองลงมา คือ ครูใช้ความสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด      
( X  = 4.39, SD = 0.58)   ตามล าดับ  ครูมีวิธีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม        
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.10, SD = 0.67)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD)   
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.67 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน          ( n=63) 

ท่ี 
ด้านพัฒนาแผนการสอน 

ให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
X  SD ระดับ 

1 ครูเลือกใช้แผนการสอนที่สามารถใช้ได้จริงในช้ันเรียน 4.17 0.69 มาก 
2 ครูปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอนด้วยตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.97 0.70 มาก 

3 ครูบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 3.94 0.77 มาก 

4 ครูเตรียมการสอนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่ง
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.12 0.63 มาก 

รวม 4.05 0.63 มาก 
 
 จากตารางที่ 13  พบว่า  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านพัฒนาแผนการสอน 
ให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน  (Y4)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.05, SD = 0.63)    
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าครูเลือกใช้แผนการสอนที่สามารถใช้ได้จริงในช้ันเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุด ( X  = 4.17, SD = 0.69)  รองลงมา คือ ครูเตรียมการสอนก่อนจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ( X  = 4.12, SD = 0.63) ครูบันทึกผล        
การจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 3.94, SD = 0.77) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .63 – 0.77 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม    
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
 
 



74 

 

 

ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ          ( n=63) 

ท่ี 
ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
X  SD ระดับ 

1 ครูได้ประดิษฐ์คิดค้นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.87 0.72 มาก 
2 ครูเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4.10 0.64 มาก 

3 ครูปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

3.98 0.64 มาก 

4 ครูมีการประเมินผลหลังจากการใช้สื่อในการเรียนการสอน 3.87 0.84 มาก 

5 ครูมีการน าสื่อที่ผ่านการประเมินผลหลังการใช้ไปปรับปรุง
พัฒนา 

3.80 0.80 มาก 

รวม 3.93 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 14  พบว่า  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  (Y5)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.93, SD = 0.62) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ครูเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด         
( X  = 4.10, SD = 0.64)  รองลงมา คือ ครูปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  ( X  = 3.98, SD = 0.64)  ตามล าดับ ครูมีการน าสื่อที่ผ่านการ
ประเมินผลหลังการใช้ไปปรับปรุงพัฒนา   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 3.80, SD = 0.80)  
เมื่อพิจารณา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .64 – 0.84 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในบางข้อที่ค่อนข้างแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน                ( n=63) 

ท่ี 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน X  SD ระดับ 

1 ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ 4.29 0.58 มาก 
2 ครูจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 4.21 0.60 มาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน (ต่อ)                ( n=63) 

ท่ี 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน X  SD ระดับ 

3 ครูจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 4.32 0.59 มาก 

4 ครูส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

4.11 0.62 มาก 

5 ครูสร้างค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติตนของผู้เรียนจนเป็น
บุคลิกภาพถาวร 

4.13 0.61 มาก 

รวม 4.21 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 15  พบว่า  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (Y6)  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, SD = 0.49)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูจัดการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.32, SD = 0.59)  รองลงมา คือ    
ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ  ( X  = 4.29, SD = 0.58)  ตามล าดับ        
ครูส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง           
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.11, SD = 0.62) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD)     
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.62 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ          ( n=63) 

ท่ี 
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
X  SD ระดับ 

1 ครูรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนจากการจัดการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

4.02 0.76 มาก 

2 ครูทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียนที่ต้องรับการ
พัฒนา 

4.13 0.65 มาก 
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (ต่อ)         ( n=63) 

ท่ี 
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
X  SD ระดับ 

3 ครูมีเทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.99 0.65 มาก 

4 ครูมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน 

4.11 0.62 มาก 

รวม 4.06 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่ 16  พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  (Y7)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.06, SD = 0.57)     
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียนที่ต้องรับการพัฒนา           
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.13, SD = 0.65)  รองลงมา คือ ครูมีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน  ( X  = 4.11, SD = 0.62)  ตามล าดับ ครูมีเทคนิค 
วิธีการหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต      
น้อยที่สุด ( X  = 3.99, SD = 0.65) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง      
0.62 – 0.76 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน            ( n=63) 
ท่ี ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  X  SD ระดับ 
1 ครูแสดงออกในด้านบุคลิกภาพทั่วไปเหมาะสมกับความ

เป็นครู ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
4.42 0.53 มาก 

2 ครูประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครู  ท าให้
ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

4.47 0.53 มาก 

3 ครูแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครู  ท าให้ผู้เรียน
เลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

4.49 0.58 มาก 

4 ครูมีกิริยา วาจา ให้เหมาะสมกับความเป็นครู ท าให้ผู้เรียน
เลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

4.39 0.55 มาก 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (ต่อ)           ( n=63) 
ท่ี ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  X  SD ระดับ 
5 ครูมีจริยธรรม คุณธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง

สม่ าเสมอ 
4.54 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46, SD = 0.47)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ครูมีจริยธรรม คุณธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด            
( X  = 4.54, SD = 0.53)  รองลงมา คือ ครูแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครู ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส 
ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ( X  = 4.49, SD = 0.58)  ตามล าดับ  ครูมีกิริยา วาจา ให้เหมาะสมกับ
ความเป็นครู  ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง   มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด         
( X  = 4.39, SD = 0.55) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .53 – 0.58 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์           ( n=63) 
ท่ี ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ X  SD ระดับ 
1 ครูตระหนักถึงความส าคัญของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 4.35 0.56 มาก 
2 ครูรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 4.40 0.57 มาก 
3 ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงานด้วย

ความเต็มใจ 
4.33 0.59 มาก 

4 ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

4.46 0.60 มาก 

5 ครูทุกคนให้ความมือร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายของสถานศึกษา 

4.41 0.56 มาก 

6 ครูทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลจากการปฏิบัติงานที่จะ
เกิดข้ึน 

4.40 0.57 มาก 

รวม 4.39 0.48 มาก 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านร่วมมือกับผู้อื่น         
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  (Y9) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.39, SD = 0.48)             
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.46, SD = 0.60)  รองลงมา คือ ครูทุกคนให้ความ
มือร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา  ( X  = 4.41, SD = 0.56)  
ตามล าดับ  ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด ( X  = 4.33, SD = 0.59) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง       
0.56 – 0.60 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์           ( n=63) 
ท่ี ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ X  SD ระดับ 
1 ครูตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอื่นในชุมชน 4.29 0.61 มาก 
2 ครูรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นในชุมชน 4.34 0.55 มาก 
3 ครูยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน 4.33 0.61 มาก 
4 ครูและบุคคลอื่นในชุมชนร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา 4.37 0.59 มาก 
5 ครูและชุมชนมีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงาน

ร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
4.43 0.57 มาก 

รวม 4.35 0.51 มาก 
 
 จากตารางที่ 19 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ (Y10)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.35, SD = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ครูและชุมชนมีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  มีค่า       
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.43, SD = 0.57)  รองลงมา คือ ครูและบุคคลอื่นในชุมชนร่วมมือ   
ในการพัฒนาสถานศึกษา  ( X  = 4.37, SD = 0.59) ตามล าดับ ครูตระหนักถึงความส าคัญของ     
บุคคลอื่นในชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.29, SD = 0.61) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .55 – 0. 61 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น      
สอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา           ( n=63) 
ท่ี ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา X  SD ระดับ 
1 ครูมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของสังคมทุก

ด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
4.26 0.66 มาก 

2 ครูมีสังเกตจดจ าข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของสังคมทุก
ด้านโดย เฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

4.07 0.62 มาก 

3 ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน
โดย เฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

4.03 0.62 มาก 

4 ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์
ของสังคมอย่างมีเหตุผล 

4.10 0.63 มาก 

5 ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.10 0.62 มาก 

รวม 4.11 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา (Y11) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.11, SD = 0.55)  เมื่อพิจารณา  
รายข้อ พบว่า ครูมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.26, SD = 0.66)  รองลงมา คือ ครูใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม   ( X  = 4.10,     
SD = 0.62)  ตามล าดับ  ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.03, SD = 0.62) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .62 – 0. 66 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี         
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์           ( n=63) 
ท่ี ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ X  SD ระดับ 
1 ครูน าปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันมาก าหนดเป็น

กิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนใน
การแก้ไขปัญหา 

4.11 0.61 มาก 



80 

 

 

ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (ต่อ)          ( n=63) 
ท่ี ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ X  SD ระดับ 
2 ครูน าวิกฤตมาเป็นโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด

วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
4.08 0.59 มาก 

3 ครูมีทัศนคติทางบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  4.19 0.62 มาก 
4 ครูกล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติปัญญาโดยไม่ใช่

อารมณ ์
4.21 0.58 มาก 

รวม 4.15 0.50 มาก 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (Y12)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.15, SD = 0.50)  เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ครูกล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติปัญญาโดยไม่ใช่อารมณ์   มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุด ( X  = 4.21, SD = 0.58) รองลงมา คือ ครูมีทัศนคติทางบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ            
( X  = 4.19, SD = 0.62) ตามล าดับ ครูน าวิกฤตมาเป็นโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X  = 4.08, SD = 0.59) เมื่อพิจารณา   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .58 – 0. 62 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี        
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (rxy) และมีรายละเอียดของตัวแปร ดังนี้ 
 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 X1   หมายถึง  แรงจูงใจ 
 X2   หมายถึง  คุณลักษณะ 
 X3   หมายถึง  มโนทัศน์ในตน 
 X4   หมายถึง  ความรู้ 
 X5   หมายถึง  ทักษะ 
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 การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
 Y1   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 Y2   หมายถึง  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  
 Y3   หมายถึง  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  
 Y4   หมายถึง  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
 Y5   หมายถึง  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 Y6   หมายถึง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
      โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  

 Y7   หมายถึง  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  
 Y8   หมายถึง  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
 Y9   หมายถึง  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
 Y10   หมายถึง  ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  
 Y11   หมายถึง  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
 Y12   หมายถึง  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
 
ตารางที่ 22 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะของ ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู       
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Ytot 
X1 .472** .555** .460** .396** .281** .399** .307** .513** .442** .438** .432** .515** .530** 

X2 .517** .535** .488** .450** .285** .464** .327** .513** .496** .466** .458** .526** .563** 

X3 .483** .538** .483** .358** .270** .437** .360** .505** .532** .510** .425** .471** .545** 

X4 .639** .544** .576** .464** .429** .495** .501** .548** .591** .628** .581** .581** .673** 

X5 .627** .647** .613** .554** .445** .574** .499** .493** .539** .560** .539** .611** .687** 

Xtot .603** .622** .577** .490** .378** .522** .440** .565** .571** .572** .536** .596** .660** 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 22 แสดงสมรรถนะของผู้บริหาร ( Xtot) กับ การปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .660) เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญ
ระหว่างสมรรถนะของ ผู้บริหาร  (Xtot) กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  (Ytot) ในแต่ละด้าน  
พบว่าภาพรวมของสมรรถนะของผู้บริหาร  (Xtot) กับตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล    
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ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ( Y2) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ( r = .622) ส่วนภาพรวมของสมรรถนะของ
ผู้บริหาร  (Xtot) กับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( Y5)  มีความสัมพันธ์กัน  
น้อยที่สุด (r = .378) ส่วนภาพรวมของ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา (Ytot) กับสมรรถนะ    
ของผู้บริหาร ( Xtot) ในแต่ละด้าน พบว่าภาพรวมของ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา (Ytot)     
กับสมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะ (X5) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ( r = .687) ส่วนภาพรวมของ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา (Ytot) กับสมรรถนะของผู้บริหารด้านแรงจูงใจ ( X1) มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด (r = .530)   
 สมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะ  (X5) กับการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (r = .647) และสมรรถนะของผู้บริหาร
ด้านมโนทัศน์ในตน (X3) มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

(Y5) มีค่าน้อยที่สุด (r = .270)   
 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของ ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา   มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01            
โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่สอดคล้องกัน 
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บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน  63  แห่ง  และก าหนด ผู้ให้
ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1 คน และครูผู้สอน 1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารตาม แนวคิดของ สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ ( Spencer and 
Spencer)  และการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 25 56  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ( frequency)  ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดังนี้  มโนทัศน์ในตน  คุณลักษณะ  ความรู้  แรงจูงใจ และทักษะ 
 2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดังนี ้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน,  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์,  ร่วมมือ
กับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์,  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน,   
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ,   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน,   สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
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สถานการณ์,  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา,  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ,  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน, พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ,  และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  มีความสัมพันธ์กัน (rxy = .660) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าภาพรวมสมรรถนะของ ผู้บริหาร  (Xtot) กับ การ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่
ผู้เรียน ( Y2) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ส่วนภาพรวมของสมรรถนะของ ผู้บริหาร  (Xtot) กับ การ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( Y5)  
มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด  ส่วนภาพรวมของ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  (Ytot) กับ
สมรรถนะของผู้บริหารในแต่ละด้าน  พบว่าภาพรวมของ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  (Ytot) 
กับสมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะ  (X5)  มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ส่วนภาพรวมของ           
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  ( Ytot) กับสมรรถนะของผู้บริหารด้านแรงจูงใจ ( X1)                
มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด  ส่วนด้านสมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะ  (X5) กับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  (Y2)       
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด และด้านสมรรถนะของผู้บริหารด้านมโนทัศน์ในตน ( X3)                   
กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
(Y5) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 
 
การอภิปราย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   มีประเด็นส าคัญ   
ที่ควรน ามาพิจารณา  เพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จึงอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ผู้วิจัยต้ังไว้ในระดับปานกลาง  โดยสมรรถนะของผู้บริหารมโนทัศน์ในตน  มีค่ามัชฌิม 
เลขคณิตมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  มีทัศนคติ ค่านิยม  และเจตคติ  ที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา  
ให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถเสนอความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่าง
ชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิศ อินทะสุระ   พบว่า มโนทัศน์ในตนของผู้บริหารสถานศึกษา           
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มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก เป็นภาพความส าเร็จสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  สร้างแรงจูงใจ  
กระตุ้นในบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจอยากปฏิบัติงาน  ส าหรับสมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะแม้จะ
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก  แต่ก็อยู่ในอันดับสุดท้าย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ใช้กระบวนการในการ
แก้ปัญหา  การวางแผนก าหนดทิศทาง  การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น  และการปรับปรุง
พัฒนาภายในสถานศึกษาไม่ทั่วถึง  ซึ่งควรพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะให้เพิ่มข้ึน  
เนื่องจากสมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะเป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเห็นและสัมผัสได้จากการ
ปฏิบัติในสถานศึกษา  ทั้งในการวางแผนและก าหนดวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์  ซึ่งทักษะดังกล่าวจะ
แสดงออกถึงการจัดระบบความคิดเพื่อมองไปที่เปูาหมายในอนาคต สิ่งเหล่าน้ีจะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเช่ือมั่นในตัวของผู้บริหารสถานศึกษาในการน าสถานศึกษาไปสู่เปูาประสงค์
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธชวรรณ สุทธาธาร ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอย่างรอบด้าน  ย่อมส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งได้แก่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ได้มีการจัดประชุม สัมมนา อบรม แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยค านึงถึงการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด              
แก่สถานศึกษาเป็นส าคัญ  จึงท าให้ผู้บริหารมีสมรรถนะและมีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณลักษณะ  ความรู้  แรงจูงใจ และทักษะ  จึงท าให้สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมและ     
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ผู้วิจัยต้ังไว้ในระดับปานกลาง  โดยด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  ทั้งนี้เป็นเพราะครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนศิษย์  ครูควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ทุก ๆ ด้านต้ังแต่การสร้างระเบียบวินัย ความประพฤติ  ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ ที่แสดงถึงความเคารพ
ในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับ   อุดมคติหรือความหวัง
ของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตัว   มีความซื่อสัตย์สุจริต  ความยุติธรรม ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน  ไม่เอาเปรียบหรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผนและ
กฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์   มีความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ ปฏิบัติกิจอันควร
กระท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังค ม  มี ความส านึกในหน้าที่  และการงานต่าง ๆ รวมไปถึง     
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดข้ึน
แก่สังคม   มีความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผลในการท าหน้าที่การงาน        
มีความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีการสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของสังคม
ให้มากที่สุด มีความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงและจิตใจ รู้จัก
บ ารุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง  มคีวามสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จ าเป็น  มี
ความภาคภูมิและการรู้จักท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ แสดงออกซึ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ  มีความ
เมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ รักสามัคคี แบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น เสียสละเวลา ก าลังกายและก าลัง
ทรัพย์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  อุบล  สินธุโร  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คือการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  และสอดคล้องกับไพวรรณ  ค าดี  ได้ศึกษา
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   ส าหรับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  แม้จะมี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก  แต่ก็อยู่ในอันดับสุดท้าย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูต้องมีการ
ท างานหลายอย่างนอกเหนือจากการสอน  และจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ได้ด าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยการพัฒนาครูผู้สอนและ
เรียนรู้สู่การปฏิรูปการเรียนรู้  ครูผู้สอนจะต้องมีวิธีการท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  เข้าใจบทเรียนอย่าง
แท้จริงไม่ใช่การท่องจ า  ไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่ายและสามารถเรียนอย่างมีความสุข  มุ่งหวังให้ครูผู้สอน
และผู้เรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง  
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน  เน้นนโยบาย
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน  มีการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาทุก ๆ 5 ป ี เพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าเป็นสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ  ซึ่งสาเหตุเหล่าน้ีอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ การ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด   ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์  เลื่อนฤทธ์ิ  ได้ศึกษา การพัฒนา      
ตัวบ่งช้ีคัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ครูที่คุรุสภาก าหนดอยู่ในระดับมาก  โดยมีผลการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ  โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารกับการ ปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .660)  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  
และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยต้ังไว้ว่า  สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  มีความสัมพันธ์กัน      
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางที่ท าให้การปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาประสบความส าเร็จได้น้ัน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสมรรถนะที่รอบด้าน ดังนี้  
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านแรงจูงใจ  (X1) ซึ่งมีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจ แรง
กระตุ้น  ขวัญก าลังใจ เพื่อโน้มน้าวให้ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและ
ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา  ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ( Ytot)       
มีประสิทธิภาพเพราะครูถือเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการประพฤติปฏิบัติตน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  ถ้าครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลให้
ผู้เรียนนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่ดีข้ึน  ส่วนสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
คุณลักษณะ (X2) โดยผู้บริหารที่ดีควรมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาอยู่เสมอ  
มีไหวพริบปฏิภาณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  และมีความมั่นคงทาง
อารมณ์ สามารถรับมือกับความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้  รวมถึงมีความ
กระตือรือร้น กล้าคิด การตัดสินใจ การมอบหมายภาระงานได้อย่างเหมาะสม  ย่อมส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ( Ytot) เกิดความเช่ือมั่น ไว้วางใจ และเคารพในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งจะท าให้เกิดการเคารพบทบาทหน้าที่ของตน  และส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
ระเบียบแล้วพร้อมที่จะเกิดการพัฒนา ส่วนสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมโนทัศน์ในตน 
(X3) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหารที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยม เจตคติ ทัศนคติที่ดีในการ
พัฒนาสถานศึกษา และให้ ความส าคัญกับครู และเสนอความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่าง
ชัดเจน  ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา (Ytot) เกิดบรรยายกาศในการท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข  อันเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครู     
อย่างเสมอภาค  เพื่อสร้างความเข้าใจในการก าหนดเปูาประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  การแบ่งภาระงาน  รวมถึงให้แต่ละบุคคลร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อสถานศึกษา  ส่วนสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ (X4) 
ความสามารถในการน าข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ  ความรู้ ประสบการณ์ 
นวัตกรรม รวมถึงปรัชญาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  มีการวางแผน  ปรับปรุง
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การท างานอยู่เสมอเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  และเปิดรับข้อมูล  ข่าวสาร  ความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ( Ytot) ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ส่งผลให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  มีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน  
สามารถผลิตสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะ ( X5) ควรมีกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา  เช่ียวชาญด้านการวางแผน  ปรับปรุงพัฒนาภายในสถานศึกษา  และการ
สื่อสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลอื่น เพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษา ยอมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลอื่นได้  สามารถวางแผน  ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา  พร้อมทั้งสามารถใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อม
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ( Ytot) ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อน าพา
สถานศึกษาไปสู่เปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้  สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมายให้เต็มความสามารถเต็มศักยภาพ  ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เมื่อผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  ย่อม
ท าให้การปฏิบัติงานของครูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ถ้าสมรรถนะของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาก็จะอยู่ในระดับมาก  ถ้าถ้าสมรรถนะ
ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาก็จะอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ดังนั้น 
สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษา เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  แต่ในสมรรถนะของผู้บริหาร
ด้านทักษะ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด และ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา                
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า การปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา  ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  แต่ในด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
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ในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการจัดอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ  
เกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาแนะน าแนวทางในการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ  
 2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหารด้วยกัน  และผู้บริหารกับ
ผู้ร่วมงาน  โดยเปิดรับความคิดเห็นและสนทนาร่วมกัน  เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจเกิดข้ึน
ต่อไป 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรม  สัมมนาและประชุมทางวิชาการอยู่เสมอ  
เพื่อพัฒนาตนเองและน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน     
ด้านความรู้  ความสามารถ  ความต้องการ  ความถนัดของผู้เรียน  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
โดยครูจัดกิจกรรมด้วยความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นหลัก  เมื่อพบปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนสามารถน าปัญหาน้ันมาศึกษาเป็นงานวิจัย  และสามารถเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองให้ผู้อื่นน าไปปรับใช้ในล าดับต่อไปได้   
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
 2.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
โดยใช้ทฤษฎีที่ต่างกัน 
 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ในสังกัดต่าง ๆ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือและรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
******************************************* 

 1. ดร.ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร  
 2. ดร.กัญวัญญ์  ธารีบุญ  
 3. ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ  
 4. นางสาวสุรินทร์ พวงศิริ  
 5. นางบุญญาพร  ทิณเกิด  
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ภาคผนวก ข 
ค่าความตรงของเครื่องมือ 
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ตารางความตรงของเครื่องมือ 
 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

X1 1 1 1 1 1 1.00 
X2 1 1 1 1 1 1.00 
X3 1 1 1 1 1 1.00 
X4 1 1 1 1 1 1.00 
X5 -1 1 1 1 1 0.60 
X6 1 1 1 1 1 1.00 
X7 1 1 1 1 1 1.00 
X8 0 1 1 1 1 0.80 
X9 0 1 1 1 1 0.80 
X10 1 1 1 1 1 1.00 
X11 1 1 1 1 1 1.00 
X12 1 1 1 1 1 1.00 
X13 1 1 1 1 1 1.00 
X14 1 1 1 1 1 1.00 
X15 1 1 1 1 1 1.00 
X16 1 1 1 1 1 1.00 
X17 1 1 1 1 1 1.00 
X18 1 1 1 1 1 1.00 
X19 1 1 1 1 1 1.00 
X20 1 1 1 1 1 1.00 
X21 1 1 1 1 1 1.00 
X22 1 1 1 1 1 1.00 
X23 1 1 1 1 1 1.00 
X24 1 1 1 1 1 1.00 
X25 1 1 1 1 1 1.00 
X26 1 1 1 1 1 1.00 
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

X27 1 1 1 1 1 1.00 
X28 1 1 1 1 1 1.00 
X29 1 1 1 1 1 1.00 
Y1 1 1 1 1 1 1.00 
Y2 1 1 1 1 1 1.00 
Y3 1 1 1 1 1 1.00 
Y4 1 1 1 1 1 1.00 
Y5 1 1 1 1 1 1.00 
Y6 -1 1 1 1 1 0.60 
Y7 1 1 1 1 1 1.00 
Y8 1 1 1 1 1 1.00 
Y9 1 1 1 1 1 1.00 
Y10 1 1 1 1 1 1.00 
Y11 1 1 1 1 1 1.00 
Y12 0 1 1 1 1 0.80 
Y13 1 1 1 1 1 1.00 
Y14 1 1 1 1 1 1.00 
Y15 1 1 1 1 1 1.00 
Y16 1 1 1 1 1 1.00 
Y17 1 1 1 1 1 1.00 
Y18 1 1 1 1 1 1.00 
Y19 1 1 1 1 1 1.00 
Y20 1 1 1 1 1 1.00 
Y21 1 1 1 1 1 1.00 
Y22 1 1 1 1 1 1.00 
Y23 1 0 1 1 1 0.80 
Y24 1 0 1 1 1 0.80 
Y25 1 1 1 1 1 1.00 
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

Y26 1 1 1 1 1 1.00 
Y27 1 1 1 1 1 1.00 
Y28 1 1 1 1 1 1.00 
Y29 1 1 1 1 1 1.00 
Y30 1 1 1 1 1 1.00 
Y31 1 1 1 1 1 1.00 
Y32 1 1 1 1 1 1.00 
Y33 1 1 1 1 1 1.00 
Y34 1 1 1 1 1 1.00 
Y35 1 1 1 1 1 1.00 
Y36 1 1 1 1 1 1.00 
Y37 1 1 1 1 1 1.00 
Y38 1 1 1 1 1 1.00 
Y39 1 1 1 1 1 1.00 
Y40 1 1 1 1 1 1.00 
Y41 1 1 1 1 1 1.00 
Y42 1 1 1 1 1 1.00 
Y43 1 1 1 1 1 1.00 
Y44 1 1 1 1 1 1.00 
Y45 1 1 1 1 1 1.00 
Y46 1 1 1 1 1 1.00 
Y47 1 1 1 1 1 1.00 
Y48 1 1 1 1 1 1.00 
Y49 1 1 1 1 1 1.00 
Y50 1 1 1 1 1 1.00 
Y51 1 1 1 1 1 1.00 
Y52 1 1 1 1 1 1.00 
Y53 1 1 1 1 1 1.00 
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

Y54 1 1 1 1 1 1.00 
Y55 1 1 1 1 1 1.00 
Y56 1 1 1 1 1 1.00 
Y57 1 1 1 1 1 1.00 
Y58 1 1 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือและรายช่ือสถานศึกษาที่ทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ทดลองเครื่องมือ 
******************************************* 

1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
2) โรงเรียนวัดบางประจันต์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
3) โรงเรียนวัดสวนแก้ว    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
4) โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
5) โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
6) โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
7) โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
8) โรงเรียนบ้านดอนจั่น    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
9) โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บ ารุง   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
10) โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
11) โรงเรียนวัดบางกระเจ้า   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
12) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
13) โรงเรียนวัดท านบ    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
14) โรงเรียนวัดหนองกลางดง   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
15) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ภาคผนวก ง 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1 374.80 755.821 .396 .975 

X2 374.80 753.131 .525 .975 

X3 374.83 752.833 .447 .975 

X4 374.87 750.740 .702 .975 

X5 374.87 752.051 .573 .975 

X6 374.83 755.316 .459 .975 

X7 374.83 752.695 .491 .975 

X8 374.77 748.530 .671 .975 

X9 375.03 755.344 .469 .975 

X10 374.87 757.085 .464 .975 

X11 374.63 754.240 .561 .975 

X12 374.70 753.045 .594 .975 

X13 374.80 756.717 .464 .975 

X14 374.73 753.926 .561 .975 

X15 374.60 755.352 .529 .975 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X16 374.77 752.392 .494 .975 

X17 374.70 750.424 .610 .975 

X18 374.77 748.668 .604 .975 

X19 374.73 748.202 .681 .975 

X20 374.90 753.679 .605 .975 

X21 374.77 755.564 .503 .975 

X22 374.93 745.099 .684 .975 

X23 375.07 739.926 .774 .975 

X24 374.87 752.051 .573 .975 

X25 375.03 743.826 .654 .975 

X26 374.90 749.334 .555 .975 

X27 374.77 746.047 .681 .975 

X28 374.73 748.547 .669 .975 

X29 374.80 753.476 .514 .975 

Y1 375.07 752.547 .522 .975 

Y2 375.60 755.834 .403 .975 

Y3 374.87 751.016 .547 .975 

Y4 375.00 754.759 .392 .975 

Y5 375.43 749.495 .474 .975 

Y6 374.97 751.137 .646 .975 

Y7 374.83 749.661 .644 .975 

Y8 374.73 748.478 .672 .975 

Y9 374.87 757.016 .467 .975 

Y10 374.77 752.323 .548 .975 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y11 374.77 752.185 .553 .975 

Y12 374.87 755.499 .523 .975 

Y13 375.30 756.079 .418 .975 

Y14 374.87 754.189 .572 .975 

Y15 374.83 749.730 .642 .975 

Y16 375.03 748.930 .683 .975 

Y17 375.20 756.372 .430 .975 

Y18 375.33 760.092 .255 .976 

Y19 375.03 751.275 .544 .975 

Y20 375.37 759.826 .349 .975 

Y21 375.03 753.275 .538 .975 

Y22 375.17 756.626 .452 .975 

Y23 375.23 757.771 .408 .975 

Y24 375.23 753.978 .481 .975 

Y25 374.67 753.540 .580 .975 

Y26 374.83 755.316 .521 .975 

Y27 374.57 754.116 .588 .975 

Y28 374.73 753.375 .581 .975 

Y29 374.93 764.754 .189 .976 

Y30 375.07 748.547 .544 .975 

Y31 374.83 751.040 .599 .975 

Y32 375.10 753.955 .561 .975 

Y33 375.07 749.030 .631 .975 

Y34 374.70 751.321 .657 .975 



111 

 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y35 374.63 751.964 .645 .975 

Y36 374.63 751.482 .663 .975 

Y37 374.70 751.941 .634 .975 

Y38 374.50 755.914 .555 .975 

Y39 374.67 755.609 .504 .975 

Y40 374.63 752.309 .632 .975 

Y41 374.60 752.041 .653 .975 

Y42 374.60 755.834 .511 .975 

Y43 374.43 755.909 .615 .975 

Y44 374.53 755.154 .565 .975 

Y45 374.80 751.131 .590 .975 

Y46 374.73 748.478 .672 .975 

Y47 374.73 748.823 .660 .975 

Y48 374.80 747.614 .638 .975 

Y49 374.83 749.316 .505 .975 

Y50 375.00 751.448 .580 .975 

Y51 374.97 750.930 .653 .975 

Y52 375.03 754.309 .503 .975 

Y53 374.87 744.809 .734 .975 

Y54 374.97 748.171 .668 .975 

Y55 375.00 757.862 .422 .975 

Y56 375.00 756.069 .488 .975 

Y57 374.87 750.051 .640 .975 

Y58 374.93 749.651 .608 .975 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ช่ือโรงเรียน  ที่ ช่ือโรงเรียน 
1 บ้านฉู่ฉ่ี 28 วัดบางคนทีใน 
2 บ้านบางบ่อ 29 วัดบางสะแก 
3 วัดบางจะเกร็ง 30 วัดปราโมทย ์
4 วัดสาธุชนาราม 31 ศาลแม่อากาศ 
5 วัดศรัทธาธรรม 32 วัดดอนมะโนรา 
6 วัดคลองโคน 33 วัดตะโหนดราย 
7 วัดธรรมประสิทธ์ิ 34 วัดบางน้อย 
8 วัดธรรมสถิติ์วราราม 35 บ้านรางห้าต าลึง 
9 วัดนางพิมพ ์ 36 บ้านยายแพง 
10 วัดบางขันแตก 37 ศาลจ้าวอาม้า 
11 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 38 วัดเขาย่ีสาร 
12 วัดท้ายหาด 39 วัดโคกเกต ุ
13 วัดน้อยแสงจันทร ์ 40 บ้านต้นล าแพน 
14 บ้านเขตเมือง 41 วัดประชาโฆสิตาราม 
15 บ้านตะวันจาก 42 วัดอมรวดี 
16 บ้านลาดใหญ ่ 43 วัดแก้วเจริญ 
17 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 44 วัดเสด็จ 
18 บ้านคลองบางกก 45 วัดปากน้ า 
19 วัดธรรมาวุธาราม 46 บ้านคลองสมบูรณ์ 
20 อนุบาลสมุทรสงคราม 47 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 
21 วัดลาดเปูง 48 บ้านแพรกหนามแดง 
22 วัดคู้สนามจันทร ์ 49 คลองตาจ่า 
23 วัดจันทร์เจริญสุข 50 วัดจุฬามณี 
24 วัดช่องลม 51 วัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส 
25 วัดดาวโด่ง 52 วัดมณีสรรค์ 
26 วัดโรงธรรม 53 วัดบางแคกลาง 
27 วัดปากลัด 54 วัดบางนางลี่ใหญ ่
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ที่ ช่ือโรงเรียน 
55 วัดเกตการาม 
56 วัดแก่นจันทน ์
57 วัดปากง่าม 
58 วัดบางใหญ ่
59 บ้านบางนางลี ่
60 วัดปรกสุธรรมาราม 
61 วัดวรภูมิ 
62 วัดปากสมุทรและสาขาบ้านคลองสองร่อง 
63 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

******************************************************************************** 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
 3.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
 3.2 ครูผู้สอน 1 คน 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีจากการตอบแบบสอบถาม
และโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ตอน กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพราะค าตอบที่ได้จะไม่
สมบูรณ์และไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงได้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

นางนภารัตน์   หอเจริญ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 



118 

 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

[  ] ชาย 
[  ] หญิง 

2 อายุ 
[  ] ไม่เกิน 30 ป ี
[  ] 31 - 40 ป ี
[  ] 41 - 50 ป ี
[  ] มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 

3 ระดับการศึกษา 
[  ] ปริญญาตร ี
[  ] ปริญญาโท 
[  ] ปริญญาเอก 

4 ต าแหน่ง 
[  ] ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
[  ] ครูผู้สอน 

5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที ่
[  ] ไม่เกิน 5 ป ี
[  ] 6 - 10 ปี 
[  ] 11 - 15 ป ี
[  ] 16 - 20 ป ี
[  ] มากกว่า 20 ป ี
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ตอนท่ี 2 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วประเมินรายการต่าง ๆ โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร  อยู่ในระดับมาก   
 ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง  
 ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร  อยู่ในระดับน้อย  
 ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 
1 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษา 
     

2 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

3 ผู้บริหารเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับบุคลากร
ในสถานศึกษา 

     

4 ผู้บริหารสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

5 ผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

6 ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

7 ผู้บริหารมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง      
8 ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม 
     

9 ผู้บริหารมีความมั่นคงทางอารมณ์      
10 ผู้บริหารสามารถรับมือกับความเครียดและปัญหา

ต่าง ๆ ได้ 
     

11 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
สถานศึกษา 
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ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 
12 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและมอบหมายภาระงาน

ได้อย่างเหมาะสม 
     

13 ผู้บริหารมีค่านิยมที่เหมาะสมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

14 ผู้บริหารมีเจตคติที่เหมาะสมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

15 ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

16 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา      
17 ผู้บริหารสามารถเสนอความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่น

รับทราบได้อย่างชัดเจน 
     

18 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลข่าวสาร มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

19 ผู้บริหารสามารถน าข้อคิดเห็น มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

     

20 ผู้บริหารสามารถน าทฤษฎี หลักการต่าง ๆ       
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

21 ผู้บริหารสามารถน าความรู้และประสบการณ์    
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

22 ผู้บริหารสามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

23 ผู้บริหารสามารถน าปรัชญาต่าง ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

24 ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการต่างๆ ในการ
แก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา 

     

25 ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

     

26 ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านการปรับปรุงพัฒนา
ภายในสถานศึกษา 
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ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 
27 ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     

28 ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น
ภายในสถานศึกษา 

     

29 ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษา 
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ตอนท่ี 3 การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
 โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วประเมินรายการต่าง ๆ โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก   
 ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  
 ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  
 ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ข้อ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 
1 ครูศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง      
2 ครูเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ      
3 ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือ

หน่วยงานหรือสมาคมจัดข้ึน 
     

4 ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาและประชุมทาง
วิชาการอยู่เสมอ 

     

5 ครูมีผลงานหรือรายงานทางวิชาการที่ปรากฏ
ชัดเจน 

     

6 ครูเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชาญ
ฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน 

     

7 ครูเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นหลัก 

     

8 ครูเลือกจัดกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์  
ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

     

9 ครูเลือกจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความถนัดความสนใจ
ของผู้เรียน 

     

10 ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

     

11 ครูใช้ความสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้
มากที่สุด 
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ข้อ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
12 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและ

ความต้องการ 
     

13 ครูท าการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่แท้จริงของ
ผู้เรียน 

     

14 ครูมีวิธีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนให้
ดีกว่าเดิม 

     

15 ครูมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน 

     

16 ครูเลือกใช้แผนการสอนที่สามารถใช้ได้จริงในช้ัน
เรียน 

     

17 ครูปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอนด้วยตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

     

18 ครูบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

19 ครูเตรียมการสอนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

     

20 ครูได้ประดิษฐ์คิดค้นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

     

21 ครูเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

     

22 ครูปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

23 ครูมีการประเมินผลหลังจากการใช้สื่อในการเรียน
การสอน 

     

24 ครูมีการน าสื่อที่ผ่านการประเมินผลหลังการใช้ไป
ปรับปรุงพัฒนา 

     

25 ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จ 
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ข้อ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
26 ครูจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง

ของผู้เรียน 
     

27 ครูจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 

     

28 ครูส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

     

29 ครูสร้างค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติตนของ
ผู้เรียนจนเป็นบุคลิกภาพถาวร 

     

30 ครูรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนจากการจัดการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

     

31 ครูทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียนที่ต้อง
รับการพัฒนา 

     

32 ครูมีเทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

33 ครูมีการปรับปรุงการจัดการเรียน  การสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน 

     

34 ครูแสดงออกในด้านบุคลิกภาพทั่วไปเหมาะสมกับ
ความเป็นครู ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือ
เป็นแบบอย่าง 

     

35 ครูประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็น
ครู  ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็น
แบบอย่าง 

     

36 ครูแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครู  ท าให้
ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

     

37 ครูมีกิริยา วาจา ให้เหมาะสมกับความเป็นครู  ท า
ให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

     

38 ครูมีจริยธรรม คุณธรรมที่เหมาะสมกับความเป็น
ครูอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
39 ครูตระหนักถึงความส าคัญของเพื่อนร่วมงานอยู่

เสมอ 
     

40 ครูรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ 

     

41 ครูยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจ 

     

42 ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

     

43 ครูทุกคนให้ความมือร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา 

     

44 ครูทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลจากการ
ปฏิบัติงานที่จะเกิดข้ึน 

     

45 ครูตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอื่นในชุมชน      
46 ครูรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นในชุมชน      
47 ครูยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นใน

ชุมชน 
     

48 ครูและบุคคลอื่นในชุมชนร่วมมือในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

49 ครูและชุมชนมีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

     

50 ครูมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของ
สังคมทุกด้านโดย  เฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 

     

51 ครูมีสังเกตจดจ าข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของ
สังคมทุกด้านโดย  เฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 

     

52 ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ของสังคม
ทุกด้านโดย เฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
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ข้อ การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
53 ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารใน

สถานการณ์ของสังคมอย่างมีเหตุผล 
     

54 ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

     

55 ครูน าปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันมาก าหนด
เป็นกิจกรรมการเรียน   การสอนเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนในการแก้ไขปัญหา 

     

56 ครูน าวิกฤตมาเป็นโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักคิดวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

     

57 ครูมีทัศนคติทางบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ       
58 ครูกล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติปัญญาโดย

ไม่ใช่อารมณ ์
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางนภารัตน์  หอเจริญ 
ท่ีอยู่  145  หมู่  1  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
   e-mail : atomicx.be@gmail.com 
ท่ีท างาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  ต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   
   จังหวัดสมุทรสงคราม   75000 
 
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ.2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (กศ.บ.) 
    สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  พ.ศ. 2555 ก าลังศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการท างาน 
  พ.ศ. 2552 – 2554  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  ต าบลอัมพวา  
     อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110 
  พ.ศ.2554 – 2555  ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนรุจิรพัฒน์  ต าบลตะนาวศรี   
     อ าเภอ สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
  พ.ศ.2555 – 2556  ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า  ต าบลบางกระเจ้า   
     อ าเภอเมือง สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
  พ.ศ.2556 – 2557  ครู คศ. 1  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า  ต าบลบางกระเจ้า   
     อ าเภอเมือง สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
  พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  ครู คศ.1  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
     ต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
     จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
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