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สมรรถนะของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอน และทักษะ

การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน ศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะ 

การเรียนรู้ของผู้เรียน ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีมีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  

และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 335 คน 

จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 90 คน และครูผู้สอน จำนวน 245 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples สถติทิดสอบเอฟ (F-test) 

แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน 

(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression analysis) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 

  4. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคญั : สมรรถนะของครู ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

*ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

**อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชราชภัฏสกลนคร 

***ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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  5. สมรรถนะของครูผู้สอน กับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก 

อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  6. สมรรถนะของครูผู้สอนอย่างนอ้ย 1 ด้านมีอำนาจพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวมได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก ่ประเมินผลการเรียนรู้ (X3) และด้านการพัฒนาตนเอง (X4) 

  7. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 มจีำนวน 2 ดา้นท่ีต้องได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านการ

พัฒนาตนเอง และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ABSTRACT 

 The purpose of this research to identify about teacher performance that affects learners learning skills 

under the office of the secondary education service area for comparing the performance of the teachers and the 

learners learning skills according to the opinion of school administrators and teachers 21 classified by status, 

school size and work experience. The total sample of 335 persons consisted of 90 school administrators, and 

245 teachers. The instrument for data collection was a set of 5-level rating scale questionnaires developed by 

the researcher. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation Independent Samples  

t-test, (One-way ANOVA) F-test, Pearson’s Product Moment correlation and Stepwise multiple regression 

analysis. 

 The results of this research were as follows: 

  1. The school performance of teachers as perceived by school administrators and teachers under the 

office of the secondary education service area 21 was at the high level.  

  2. Learners learning skills as perceived by administrators and teachers under the office of the 

secondary education service area 21, was at the high level. 

  3. The school performance of teachers as perceived by school administrators and teachers under 

the office of the secondary education service area 21 with status, school size, and work experience showed 

difference and was at significantly different the 0.01 level.  

  4. The learners learning skills as perceived by school administrators and teachers under the office of 

the secondary education service area 21 with status, school size, and work experience showed difference and 

was at the significantly different 0.01 level.  

  5. There was a positive relationship between the school performance and the learners learning skills 

was at the significantly different 0.01 level.  

  6. The performance of teachers at least had the power prediction with learners learning skills under 

the office of the secondary education service area 21, according to the opinion of the school administrators and 

teachers were total at the significantly different 0.01 level for two factors such as evaluating the result of 

learning(x3) and self-development (x4) 
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  7. This research was also proposed the guidelines for instructional leadership development of 

secondary school administrators in the two factors: such as self-development and evaluating the result of 

learning 

Keywords: Instructional Leadership, Effectiveness of the Academic Affairs of Schools. 

ภูมหิลงั 

 หัวใจสำคญัของการปฏรูิปการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 คือ การปฏรูิปการศึกษาโดยเนน้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการผลกัดันใหก้ารปฏรูิปการศึกษาประสบ

ความสำเร็จ คือ ครู ดังนัน้ ครูจงึเป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ครูต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้การปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้ต้องเร่ิมท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของครูเป็นอันดับแรกก่อนท่ีจะพัฒนาด้านอ่ืนๆ  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 1) ได้กำหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ จัดระบบพัฒนาครูเชงิคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล ได้กำหนด

สมรรถนะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยสมรรถนะครู ประกอบด้วย เจตคต ิค่านิยม 

ความรู้ ความสามารถ และทกัษะที่จำเป็นสำหรับการปฏบัิตงิานตามภารกิจงานในสถานศกึษา จากแบบประเมิน

สมรรถนะและมาตรฐานของครผูู้สอน สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏบัิตงิานของครูผู้สอน ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิาน การบริการท่ีด ีการบริการท่ีด ีการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู และสมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน  

การบริหารจัดการชัน้เรียน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้นำครู การสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการ 

 จากการท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของครูและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้วิจัยตระหนัก 

ถึงความสำคัญของสมรรถนะครูเป็นอย่างย่ิง เพราะเห็นได้ว่าสมรรถนะของครูนัน้มคีวามสำคญักับการจัดการเรียน 

การสอนและส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะหากครูมสีมรรถนะที่ดจีะส่งผลให้ครูเป็นบุคคล

ท่ีมีความรู้ความสามารถรอบด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะ

การเรียนรู้รอบด้าน ดังน้ัน ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้

ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่มขีนาดแตกต่างกัน และเพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ให้มี

ความสามารถในการปฏบัิตงิานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดีย่ิงขึ้นกว่าเดมิ 

คำถามการวิจัย 

 1. สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 
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 2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

 3. สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 4. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนละครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 5. สมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

 6. สมรรถนะของครูผู้สอนใดบ้างท่ีมีอำนาจพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

 7. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

 2. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

 3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 21 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนละครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 5. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผูส้อนและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสมัพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

 6. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผู้สอนใดบา้งที่มอีำนาจพยากรณทั์กษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 

 7. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นอยา่งไร 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

               ตัวแปรอสิระ                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก ่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ประจำปกีารศึกษา 2559 จำนวน 2,265 คน โดยจำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน

จำนวน 119 คน และครูผู้สอนจำนวน 2,146 คน จากทัง้หมด 56 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ประจำปกีารศึกษา 2559 จำนวน 335 คน จาก 56 โรงเรียน ซึง่ได้มาโดยตาราง

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจช่ีและมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 4–11 คน โดยเป็นผู้บริหาร จำนวน 90 คน และครผูู้สอนจำนวน 245 คน จากทั้งหมด 56 โรงเรียน 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ตอนท่ี 1 ศกึษาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ประกอบด้วย 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 จำนวน 5 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับท่ีทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 จำนวน 5 ดา้น ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

 1. สมรรถนะครู 

    1.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

    1.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

    1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

    1.4 การสรา้งความสัมพันธแ์ละความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ  

และแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 

    2.2 ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ 

    2.3 ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ 

    2.4 ทักษะชีวติและอาชีพ 

แนวทางพฒันาสมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 

21 

1. สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

   1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

   1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดโรงเรียน 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ป ี

   3.2 10-20 ป ี

   3.3 มากกวา่ 20 ปี 
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  สำหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ชนดิ 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ให้ออกหนังสอืขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

  2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 335 ฉบับ เก็บข้อมูลดว้ยตนเองได้แบบสอบถามกลับคืนมา  

335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตกิารทดสอบค่าสถติทีิ  

(t-test) ชนิด Independent Samples สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOWA) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สมรรถนะของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

 3. สมรรถนะของครูผู้สอนจำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏบัิตงิาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 

 4. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏบัิตงิาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 

 5. สมรรถนะของครูผู้สอน (Xt) กับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Yt) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ .330 

 6. สมรรถนะของครูผู้สอนอย่างนอ้ย 1 ด้านมีอำนาจพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก ่ด้านการพัฒนาตนเอง (X4) 

  ตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณ์ คือ ด้านการพัฒนาตนเอง (X4) โดยมคี่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.333 ซึ่งตัวแปรนี้สามารถพยากรณทั์กษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 10.80 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.22441 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ Y’ = 3.288 + 0.210 X4 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z’ = 0.333 ZX4  

  ในการพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนรายดา้นพบว่า นอกจากสมรรถนะของครูผูส้อน ด้านการ

พัฒนาตนเอง (X4) ที่สามารถพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ (Y4) ได้แล้วยังมี

สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (X3) ที่สามารถพยากรณทั์กษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ (Y4) ได้ 

 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



100 

 7. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 มจีำนวน 2 ดา้น ที่ตอ้งได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านการ

พัฒนาตนเอง และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

อธปิรายผลการวิจัย 

 1. สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเหน็

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

เมื่อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 

และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ และด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ตามลำดับ ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็น

เพราะว่า โรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน 

โรงเรียนมนีโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาครูและบุคลากรไวอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการพัฒนา

สมรรถนะของครูผู้สอน และโรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรโดยคำนงึถึงแนวทางการปฏรูิปการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ สุรวุฒ ิยัญลักษณ์ (2550, บทคัดย่อ) สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของ นฤป สบืวงษา (2552, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษากับสมรรถนะการปฏบัิตหินา้ที่

ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3  

ลำดับแรก คือ ด้านหาทางเลอืกและตัดสนิใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเขา้ใจเกี่ยวกับความคิด

อย่างสร้างสรรค์  ด้านความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ และด้านวิพากษ์วจิารณ์

และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถกูต้องตามลำดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบัน

โลกของเราเปลี่ยนไปเป็นยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้ง่าย จึงทำใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พชิญา ดีม ีและเอือ้มพร หลินเจรญิ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา เร่ือง การพัฒนา

แนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน ตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ผลการวจิัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน 

ตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 4 ด้าน มคีุณภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏบัิตงิาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้  

   3.1 สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สำหรับรายดา้นพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01  

ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู ดา้นการวัด 

และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนท้ังโดยรวมและรายดา้น มากกว่าผู้บริหาร  
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ท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะด้านการบริหารหลักสูตร คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มคีวามสอดคล้องและเป็น

ระบบ และมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญในขณะท่ีดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูเป็นสิ่งท่ี

ครูจะตอ้งประพฤติปฏบัิตแิละเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 

ทางด้านวชิาการและวชิาชีพ ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีครูผู้สอนตอ้งทำหน้าท่ี

โดยตรงและทำเป็นประจำ จึงมองว่าตนเองมีสมรรถนะดังกล่าวสูงในขณะที่ผู้บริหารไดก้ำกับดแูลอยู่ห่างๆ จึงมอง

รายละเอยีดไม่ชัดเจนเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการวจิัยของ กญัญ์วา ผลเจรญิ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สมรรถนะ

ของครูโรงเรียนสันตริาษฎร์วทิยาลัย สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า โดยรวม

และรายดา้นอยู่ในระดับมาก และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะด้านการ

บริหารหลักสูตร คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มคีวามสอดคล้องและเป็นระบบมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นสำคัญในขณะท่ีดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูเป็นสิ่งท่ีครูจะตอ้งประพฤตปิฏบัิตแิละเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาหาความรูใ้หม่ๆ ทางดา้นวชิาการและวิชาชพีและการสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีครูผู้สอนต้องทำหน้าท่ีโดยตรงและทำเป็นประจำ  

จึงมองว่าตนเองมีสมรรถนะดังกล่าวสูง ในขณะท่ีผู้บริหารไดก้ำกับดูแลอยู่ห่างๆ จึงมองรายละเอียดไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

   3.2 สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า สมรรถนะของครูผู้สอน โดยรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ทุกด้าน และเมือ่พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่า

ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้ 

อาจเป็นเพราะในระบบราชการโดยเฉพาะระบบการโอนย้ายของข้าราชการครู จะเป็นการโอนย้ายให้โดยอาศัย

ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งนับเป็นจำนวนปีตามปกติผู้ท่ีบรรจุใหม่จะไปบรรจุในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งตามปกติ 

จะอยู่ในท้องถิ่นท่ีห่างไกลจากตวัเมอืงมีนักเรียนในโรงเรียนจำนวนไม่มาก เพราะคา่นิยมของบิดามารดาผู้ปกครอง 

ท่ีมีฐานะดีจะสง่บุตรหลานเข้าเรียนในเมอืงใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ใน

ชุมชนท่ีไม่ค่อยมคีวามเจรญิหรืออยู่ในท่ีต้ังของตำบลหรือตัวอำเภอ ผู้ท่ีมีประสบการณ์มากๆ เลยย้ายเข้าไปอยู่ในเมอืง 

ท่ีมีความเจรญิซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ครผูู้สอนจึงมปีระสบการณ์สมรรถนะในดา้นต่างๆ มากกว่า 

และปัจจัยท่ีสำคัญพออยู่ในโรงเรียนท่ีอยู่ในเมอืงผู้ตอ้งพัฒนาตนเองในดา้นต่างๆ เพราะความคาดหวังของผู้ปกครอง 

ท่ีมีต่อตัวครูผู้สอนและบุตรหลานของตนเองมีสูงปัจจัยดังกล่าวจึงทำใหผู้้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่จึงมองว่าครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมสีมรรถนะในดา้นต่างๆ มากกว่าครูผู้สอนในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สอดคล้องกับผลการวจิัยของ นฤป สืบวงษา (2552, หนา้ 80) ได้ศึกษาวจิัย เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษากับสมรรถนะการปฏบัิตหินา้ที่ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี ผลวจิัยพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณารายดา้น พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน

โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 

   3.3 สมรรถนะของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวม พบว่า สมรรถนะของ

ครูผู้สอนโดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 20 ปีขึน้ไป และ 10 - 20 ป ี 

มคีวามคิดเห็นมากกวา่ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01  
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ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานตัง้แต่ 20 ปขีึน้ไป  

มคีวามคิดเห็นมากกวา่ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิติงานนอ้ยกว่า 10 ป ีและผู้บริหารและครผูู้สอนท่ีมีประสบการณ์ 

ในการปฏบัิตงิานตัง้แต่ 20 ปขีึน้ไป มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 10 - 20 ป ี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงาน 10 – 20 ป ีมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีมี

ประสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ป ีด้านการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมปีระสบการณ์ในการปฏบัิตงิานมากกว่า 

20 ป ีมีความคิดเห็นมากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง 10 - 20 ป ีมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ป ี

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ 

ในการปฏบัิตงิาน มากวา่ 20 ป ีมคีวามคิดเห็นมากกวา่ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะด้านใดก็ตาม เช่น สมรรถนะการบริหาร

และจรรยาบรรณวชิาชีพครูสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและสมรรถนะด้านการสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมอื

กับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีมีประสบการณ์ระหว่าง 10 ถึง 20 ปี ประสบการณ์กว่า 

10 ป ีในดา้นต่างๆ เป็นประจำและเป็นเวลานานๆ จะเกดิความชำนาญมากกวา่ และการประพฤติปฏบัิตตินให้เป็น

แบบอย่างแก่คนอ่ืนในขณะท่ีครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยยังต้องเรียนรู้สิ่งดังกล่าว ส่วนด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ไม่แตกต่างกันนัน้เกิดจากระดับสถิตปัิญญาของผู้เรียนมากกว่าปัจจัยจากตัวครูผูส้อนสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ กัญญ์วา ผลเจรญิ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สมรรถนะของครูโรงเรียนสันตริาษฎร์วทิยาลัย สังกัดสำนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการวจิัยพบว่า สมรรถนะหลักของครูโรงเรียน

สันติราษฎร์วทิยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏบัิตงิาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี ้

   4.1 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม พบว่า แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลย ีสื่อ 

สารสนเทศ และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ครูผู้สอนมคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าผู้บริหาร ที่เป็นนีอ้าจเป็นเพราะครูมคีวามใกล้ชดิกบัการเปลี่ยนผู้เรียนได้

เห็นพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนท่ีแสดงออกให้เห็นในขณะที่ครเูข้าสอนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียน จึงทำให้

ครูมองเห็นว่านักเรียนของตนเองมกีารรู้เท่าทันเทคโนโลยแีละสารสนเทศสามารถ เลอืกใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ได้

อย่างถูกตอ้งเหมาะสมและนกัเรียนมคีวามสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในการดำเนินชวีติได้อย่างชัดเจน 

จึงทำให้ครูมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร สอดคลอ้งกับ สำนกับริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2559, หนา้ 12) 

นำเสนอว่าในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 มกีารเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว พลกิผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น

คนในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยเร่ิมจาก

การนำบริบท สภาพแวดล้อมเป็นตัวการสร้างแรงกดดันใหนักเรียนตัง้คำถามอยากรู ้

   4.2 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม พบวา่ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านทักษะการคิดวเิคราะห ์ตัดสินใจและแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ด้านทักษะ 

การรู้เท่าทันเทคโนโลย ีสื่อ สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และดา้นทักษะชีวิต 

และอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผู้บริหาร 

และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอน

ในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในโรงเรียนขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ในเมอืงใหญ่เป็นโรงเรียนท่ีต้องอยู่ในชุมชนเมอืงหรือชุมชนท่ีมีความเจรญิ บิดามารดาผู้ปกครอง 

ส่วนใหญ่มฐีานะดี และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ และมีสิ่งช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เชน่ การเรียนพิเศษ การใช้

อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยท่ีีทันสมัย เช่น การใชโ้ทรศัพท์มอืถอืสบืค้นหาความรู ้(Mobile Learning) ในขณะท่ีโรงเรียน

ขนาดเล็กอยู่นอกเมืองจึงสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้มีไม่มากขาดการเรียนรู้โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Learning) จึงทำให้มีทักษะการเรียนรู้ต่ำกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ่สอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ วภิาวี ศริิลักษณ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 จำนวน 540 คน ผลการวิจัย

พบว่า มีองค์ประกอบท้ังสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบท่ี 2 

ทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหา องค์ท่ี 3 ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีองค์ที่ 4 

ทักษะการสื่อสาร และองค์ที่ 5 ทักษะชีวิตและอาชีพโดยมีค่านำ้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง0.85 – 0.98 

ซึ่งทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

   4.3 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21  

ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวม พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานมากกว่า 20 ป ีและ 10 - 

20 ป ีความคิดเห็นมากกวา่ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ป ีส่วนดา้นทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลย ี 

สื่อสารสนเทศ และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ผู้บริหารและครผููส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 10 – 20 ป ี 

และมากกวา่ 20 ป ีมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกวา่ 10 ป ีอย่างมนีัยสำคญั

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีและ 10 - 20 ปี เป็นผู้ท่ีสังสม

ประสบการณ์มานานจึงมองลักษณะการแสดงออกของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวเิคราะห์ ตัดสนิใจ 

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคต์ลอดจนทักษะดา้นการรู้เท่าทันเทคโนโลยสีื่อสารสนเทศ ดา้นทักษะชีวิตและอาชีพ 

ได้อย่างชัดเจนมากกวา่ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์สอนนอ้ยกว่า 10 ป ีที่อาจยังสังเกตลักษณะการแสดงออกของนักเรียน 

ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอน (Xt) กับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Yt) โดยรวมพบว่า มคีวามสัมพนัธ์ทางบวก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ .330 เม่ือพจิารณารายดา้น พบว่า มนีัยสำคญั

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 ทุกด้าน ยกเว้นด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (X1) กับด้านทักษะการรู้เท่าทัน

เทคโนโลย ีสื่อ สารสนเทศ (Y3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (X3) กับด้านทักษะการคิดวเิคราะห์ ตัดสนิใจ 

และแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ (Y1) และด้านการสร้างความสมัพันธ์และความรว่มมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

(X5) กับด้านทักษะการคิดวเิคราะห์ ตัดสนิใจและแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ (Y1) มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

ท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ 

และความรว่มมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ อาจไมไ่ด้ส่งผลโดยตรงใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการรู้เท่าทันเทคโนโลย ี

สื่อ สารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ กญัญ์วา  
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ผลเจรญิ (2559, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา สมรรถนะของครูหลกัของครโูรงเรียนสันตริาษฎร์วทิยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างไม่มนียัสำคัญทางสถิต ิ 

จำแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  6. สมรรถนะของครูผู้สอนอย่างนอ้ย 1 ด้านมอีำนาจพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวม มนีัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 เพียงด้านเดียว คือ ด้านการพัฒนาตนเอง (X4) 

   ตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณ์ คือ ด้านการพัฒนาตนเอง (X4) โดยมคี่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.336 ซึ่งตัวแปรนี้สามารถพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 11.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.22441  

ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเมื่อครูมศีักยภาพในการพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาค้นควา้หาความรู้ ตดิตามและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรูใ้หม่ๆ ทางวชิาการและวิชาชพี มีการสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยมีาพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชพีเป็นท่ียอมรับต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จะชว่ยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงเนื้อหา

สาระของรายวชิา พัฒนาการสอนทำให้สามารถช่วยเหลอืนักเรียนให้มคีวามสามารถในการจัดการตัวเองให้ดำเนนิ

ชวีติประจำวันได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน จึงทำให้สามารถ

พยากรณ์ได้เพยีงร้อยละ 11.10 สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของ จารุวรรณ จันเลอืน (2557, หนา้ 90 - 91) ได้ทำการ 

ศกึษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สังกดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนอื ผลการวจิัยพบว่า  

เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่าสมรรถนะที่ 2 ด้านการพฒันาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเน่ืองมากจากครูมี

ความตอ้งการสอดแทรกใหผู้้เรียนมคีุณลักษณะอันพงึประสงค ์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ตอ้งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนดา้นการทำงานเป็นทีม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันในสังคม และมี

การจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนมคีุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญสอน ประถมวงศ์ (2556, หนา้ 304) 

ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความตอ้งการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศกึษา” อำเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ความตอ้งการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

   จากผลการวจิัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน มท้ัีงหมด 2 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง ซึ่งตัวแปรนี้สามารถพยากรณ์ทักษะการ

เรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 11.10 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากผลการวจิัยพบว่า สมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีส่งผลต่อทักษะ

การเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณทั์กษะการเรียนรู้

ของผู้เรียน มท้ัีงหมด 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง  

ซึ่งหน่วยงานต้นสักกัดสามารถนำผลการวจิัยนีไ้ปจัดฝกึอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในดา้นดังกลา่ว เพื่อให้บุคลากร 

มคีวามรู้ ความสามารถ สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
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  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสนิใจ  

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ดา้นหาทางเลอืกและตัดสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ ์

ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเขา้ใจเกี่ยวกับความคิดอย่างสร้างสรรค ์ ด้านความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ และด้านวิพากษ์วจิารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูล 

ท่ีถูกต้อง ตามลำดับ  

 2. ข้อเสนอแนะสำหรบัการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 สมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ไปทำการวิจัยในรูปแบบการวจิัยเชงิ

ปฏบัิตกิาร เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 และเขตอ่ืนๆ ต่อไป 

  2.2 ควรศกึษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา 

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสมรรถนะของครูผู้สอนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

  2.3 จากผลการวิจัยสมรรถนะของครูผู้สอนท่ีส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ควรมี

การศึกษาการมสี่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ในการกำหนดสมรรถนะของครูผู้สอน 
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