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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะครู 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ        
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามสมรรถนะครูมีค่าความเช่ือมั่น .97 และแบบสอบถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีค่าความเชื่อมั่น .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ      
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
ค าส าคัญ : สมรรถนะครู, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

Abstract 
 This research aims to study: 1) the level of teachers’ competency, 2) the level of 
effectiveness of schools, 3) the relationship between the teachers’ competency and the 
effectiveness of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. 
The sample size consists of 127 school by simple random sampling administrators under Phranakhon 
Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The instrument was a five-rating scale 
questionnaire that has the reliability of .97 and .94. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, and Pearson’s correlation coefficient. The findings revealed that: 1) as a whole, the 
teachers’ competency was at a high level, 2) as    a whole, the effectiveness of schools was at a high 
level, and 3) the relationship between the teachers’ competency and effectiveness of schools under 
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Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 was positive at the significantly 
moderate level of .05.   
Keywords : Teachers’ Competency, Effectiveness of Schools, Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1 
 
1. บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดระบบพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาบนฐานความคิดสมรรถนะ เพื่อให้ผู้บริหาร
และครูเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ โดยไปผูกกับ
การเลื่อนวิทยฐานะ และคาดหวังว่าจะน าไปสู่ศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนในที่สุด ดังนั้นครูจึ ง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ของ
ตนได้อย่างเข้มแข็งจริงจัง ต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัย 
และกระบวนการที่จะช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้ และ
ด าเนินงานด้านการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายทั้งของ
นักเรียนและของสถานศึกษา [7] โดยทิศทางการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีการก าหนดให้มีระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [3] 
ก าหนดให้ สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริการทีด่ี ด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านการท างานเป็นทีม 
และ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
บริหารจัดการห้องเรียน  ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ด้านภาวะผู้น าครู และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้  
 ซึ่งถ้าครูมีสรรถนะที่ดีแล้วย่อมส่งผลถึงประสิทธิผลที่
ดีของสถานศึกษา ดังที่กิบสัน และคณะ [4] ได้เสนอ
แนวคิดการประเมินประสิทธิผลขององค์การหรือโรงเรียน 
โดยก าหนดประสิทธิผลเป็น 3 ระดับ คือ ประสิทธิผล
บุคคล ประสิทธิผลกลุ่ม และประสิทธิผลองค์การ 
ประสิทธิผลในแต่ละระดับมีสา เหตุที่แตกต่ างกัน 
ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ระดับ ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิผลกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลบุคคล ซึ่งประสิทธิผลมีความส าคัญ 
คือ ท าให้ทราบระดับผลการปฏิบัติของโรงเรียน และท า
ให้ทราบความสามารถของโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ และ ความสามารถขององค์การที่จะด ารงอยู่ได้
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง [6] โดยเกณฑ์การ 
ประเมินประสิทธิผล ฮอย และมิสเกล [5] ได้ให้แนวคิดว่า
การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนควรใช้เกณฑ์หลายอย่าง 
จึงได้เสนอเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถ
ในกา รพัฒนานั ก เ รี ย น ให้ มี ทั ศนคติ ท า งบวก  3 ) 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นถ้าโรงเรียนมีการ
นิเทศภายในท่ีดีจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับสมรรถนะครู 
ดังจะเห็นได้จากการก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย จุดเน้นที่ต้องการให้ครู
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมี
สมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทาง
ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ [2] ส่วนในเรื่องของ
ประสิทธิผลนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญโดยการก าหนด
นโยบายพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญที่สุด 
คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสิ่งที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่
สะท้อนประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านมายังพบว่า นักเรียน       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเป็นต้น ซึ่งมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ส่งผล
ให้สถานศึกษามีประสิทธิผลไม่ดีนัก แต่ปัจจัยสรรถนะครู
ยังไม่เคยมีนักวิชาการคนใดศึกษาไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างสมรรถนะครูกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งจะท าให้ 
ได้ข้อมูลสารสนเทศของสมรรถนะครู และประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู   
ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรักษาการ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 188 คน ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเปิดตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 127 คน และท าการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 สมรรถนะครู ดังนี ้
         สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการ
บริการที่ดี 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการท างาน
เป็นทีม และ 5) ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
 สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) ด้าน
การพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน 4) 
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 5) ด้านภาวะผู้น าครู 6) ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ 
3.2.2  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  
 
4. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปรที่
ศึกษา คือ สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านการท างานเป็นทีม 
และ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
บริหารจัดการห้องเรียน  ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ด้านภาวะผู้น าครู และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิ ดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [3] และกรอบ
แนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่   ด้ าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ตาม
แนวคิดของ ฮอย และมิสเกล [5] แสดงดังรูปที่ 1 
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ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1.  ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

2.  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน 

ให้มีทัศนคติทางบวก   
3.  ด้านความสามารถปรับเปลีย่นและ 

พัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับ 

สิ่งแวดล้อม 

4.  ด้านความสามารถในการแก้ปญัหา 

ภายในสถานศึกษา  

 

 
ตัวแปรที่ศึกษา                    ตัวแปรที่ศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
     สมรรถนะครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเปิดตารางเครจซี่ 
และมอร์แกน [1] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 127 คน และท า
การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย  
 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จ านวน 4 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะครู     
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 
5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม จ านวน 65 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนว
ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี
เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน จ านวน 21 ข้อ  
 โดยแบบสอบถามสมรรถนะครูมีค่าความเช่ือมั่น .97 
และแบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษามีค่าความ
เชื่อมั่น .94  
 
 
 

สมรรถนะครู 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

2.  ด้านการบริการที่ดี 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 

4.  ด้านการท างานเป็นทีม 

5.  ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
สมรรถนะประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 

1.  ด้านการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรยีนรู้ 
2.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

3.  ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน 

4.  ด้านการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิัย 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

5.  ด้านภาวะผู้น าคร ู

6.  ด้านการสรา้งความสมัพันธ์ และความร่วมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้
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6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.3.1วิ เ คราะห์ ระดับสมรรถนะครู  และระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
 6.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสมรรถนะ
ครูกับระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 7.1  สมรรถนะครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าสูงสุด 
คือ ด้านการบริการที่ดี  และด้านการพัฒนาผู้ เรียน 
รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และด้านที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
ในภาพรวม และเป็นรายด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ ใน    
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านความ 
สามารถในการ แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ 
ด้านความสามารถ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้
เข้ากับสิ่ งแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้าน
ความสามารถ ผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 7.3  สมรรถนะครู กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดย
สมรรถนะครู  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โดยประสิทธิผลที่มีความสัมพันธ์
สู งสุด  คื อ  ความสามารถปรับเปลี่ ยนและพัฒนา
สถานศึกษาให้ เ ข้ ากับสิ่ งแวดล้อม รองลงมา คื อ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ส่วน
ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ความสามารถผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 
 

 
8. อภิปรายผล 
 8.1 สมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งปัจจุบันเป็น
ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ดังนั้น ครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาการจัดศึกษา 
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้     
อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์การ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ครูมีการพัฒนาตนเองที่ภายใต้ 
โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
ภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติเป็นฐาน  โดยที่ครูทุกคน
จะต้องเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ครบทั้ง 4 กลุ่ม คือ     
1) กลุ่มหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มมาในปี พ.ศ. 2558 มี 11 
รายวิชา 2) กลุ่มหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มี 74 รายวิชา 
3) กลุ่มสมรรถนะหลัก มี 3 รายวิชา 4) กลุ่มสมรรถนะ
ประจ าสายงาน มี 43 รายวิชา อีกทั้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มี
การติดตามผลการพัฒนาของครูทุกคนของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยการให้สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าใน
การเข้ารับการพัฒนาตนเองเป็นระยะ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
สมรรถนะครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรวรรณ  ค ายอด [12] วิจัยเรื่อง สมรรถนะ
ครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครู ในโรงเรี ยนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัย
ของ จันทนา  ครบแคล้ว [7] วิจัยเรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครู 
โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก  
 8.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
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การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นความสามารถ
ของสถานศึ กษาในการจัดสรรทรัพยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ประสบผลส าเร็จที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการผลิตทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่สร้างความเช่ือมั่นได้สูง โดยวัดความนิยมจาก
ชุมชน และผู้ปกครอง สถานศึกษาที่มีนักเรียนเข้าเรียน
จ านวนมาก และคุณภาพการเรยีนการสอนอยู่ในเกณฑ์สงู 
ซึ่ งดู ได้ จากผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยน 
ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันช้ันสูงได้เป็น
จ านวนมาก ในด้านคุณภาพของนักเรียนนอกจากจะดูได้
จากผลสัมฤทธิ์แล้ว ยังพิจารณาจากการพัฒนาทัศคติ 
แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
เช่ือมั่นในตัวเอง ความปรารถนา และความคาดหวังต่าง ๆ 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมดีงาม 
สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
นอกจากนี้การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาจะต้องสอดคล้องและทันสมัยทันกับความ
เจริญก้ าวหน้ าและความ เปลี่ ยนแปลง ความถึ ง
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จึงท า
ให้ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุกตนันท์  หวานฉ่ า [10] วิจัยเรื่อง การบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอนครหลวง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของ ณัทพงศ์ ต้นค าใบ [8] วิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
หนองบั วล าภู  และหนองคาย ผลการวิจั ยพบว่ า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารจ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงานของ
ผู้บริหารโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 8.3 สมรรถนะครู กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อสถานศึกษา ครูเป็นผู้อบรม

สั่งสอนและให้ความรู้กับนักเรียน ดังนั้นถ้าครูมีสมรรถนะครู 
ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ า
สายงาน ครูจะมีความรู้  ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นถ้าสมรรถนะ
ครูเป็นอย่างไรย่อมท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา
เกิดขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวก ส่วน
ความสัมพันธ์ที่มีค่าต่ าสุดระหว่างสมรรถนะครู กับ
ประสิทธิผล ด้านความสามารถผลิตนัก เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอาจขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุทธิดา เกตุจรูญ [11] วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ 
ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอปลวกแดง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
อ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นพี่เลี้ยงในการช้ี
แนวทางกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินการงานวิจัย เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานวิจัย
มาแล้ว นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดย
สนับสนุนให้ครูเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 9.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ 
งานวิจัยที่เป็นระบบ และถูกต้องกับครูในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง  
 9.1.4 ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายในการพัฒนา
นักเรียนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ อาจเริ่มจากการ
สร้างทัศนคติ เจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้
นักเรียนมีความรัก และอยากที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
จัดค่ายคณิตศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 9.1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับ นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ หรือจัด
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ประชุมเพื่อให้ครูคณิตศาสตร์แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยน
วิธีการสอนกัน   
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ครูในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้ เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 9.2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 9.2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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