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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรยีนกลุม่ศรีพทุธสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 2) เพือ่ศกึษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง(PDCA)
ของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำานวน 234 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องกับค่า(IOC) และความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.815 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
( =4.39)

2. แนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัการบรหิารคณุภาพวงจรเดมม่ิง  
(PDCA)เรื่องการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวม 1) PLAN มี
การประชุมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอน เก็บข้อมูล แต่งตั้งให้มีฝ่ายรับผิดชอบ 
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2) DO โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
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การสอน 3) CHECK โรงเรียนมีการจัดทำาตารางนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศน์ติดตาม
จากฝา่ยผูบ้รหิาร สรา้งขวญัและกำาลงัใจ 4) ACT โรงเรยีนใหน้กัเรยีนและครรูว่มกนัประเมินสื่อการเรยีน
การสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะ, แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this study were: 1) To study the level of competency in learning  
management of teachers in the Sri Buddhadhamma Group schools Under the Office of 
Samut Prakan Primary Educational Service Area 1, 2) To develop the competency in  
learning management of teachers in the Sri Buddhadhamma Group School Under the 
Office of Samut Prakan Primary Educational Service Area 1, using the principle of quality  
management of PDCA circuit. 

The sample group used in this research was the administrators and teachers in the 
Sri Buddhadhamma Group schools. Under the Office of Samut Prakan Primary Educational 
Service Area 1, 234 persons Tools for data collection The questionnaire was a 5-level  
estimation scale questionnaire with a conformity value (IOC) and a whole confidence of.815 
and an interview. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean 
and standard deviation.

The findings indicated that

1. Competency in Learning Management of Teachers in Schools of Sri  
Buddhadhamma Group Under the Office of Samut Prakan Primary Educational Service Area 
1, the overall is in a high level And each aspect was at a high level ( =4.39)

2. The development of competency in learning management regarding the use and 
development by using the principles of quality management for deming PDCA circuits of 
innovative media technology for learning management. Overall, 1) PLAN. Executives should 
have planning meetings. Analyze problems using teaching and learning media, collect data, 
appoint responsible parties Clearly define duties and responsibilities. 2) DO Schools provide 
materials for the development of teaching and learning management. 3) CHECK School has 
a schedule for teaching and teaching management. There is a follow-up preaching from the 
management. Build morale 4) ACT Schools should allow students and teachers to assess 
teaching and learning media. In order to ensure effective teaching and learning management.

Keywords: Competencies, guidelines for developing competencies in learning  
management
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ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดจ้ดัทำาขึน้ในชว่ง
เวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว และสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงกวา่
ช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง” ไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในทกุระดบั 
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศ ซึง่ไดม้สีว่นเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและ
ชว่ยใหส้งัคมไทย สามารถยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง
ทา่มกลางกระแสการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
เหน็พอ้งรว่มกนันอ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาเปน็ปรชัญานำาทางในการพฒันาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม เพือ่ใหก้าร
พฒันาประเทศ สูค่วามสมดลุและย่ังยืน (สำานกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ, 2559)

การพัฒนามนุษย์ ถือเป็นกุญแจสำาคัญที่
จะนำาไปสู่ความสำาเรจ็ของการบรหิารจดัการองคก์ร
สมัยใหม่ โดยที่องค์กรจะต้องมีกรอบแนวทางการ
พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาทัศนคติที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้และ
นำาไปสู่การปฏิบัติงานที่ประสบความสำาเร็จการ
พัฒนาหรือวิธีการพัฒนาถือเป็นวิธีการที่ใช้ในการ
สื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นข้อเท็จ
จริงประสบการณ์หรือข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ของบคุลากรไดอ้ยา่งด ีซึง่
การพัฒนามี 3 ด้าน ได้แก้ ด้านการศึกษา ด้าน
การฝึกอบรม ด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  
(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) 
ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม 

(Behavior) อนัเหมาะสมจนสามารถกอ่ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและทัศนคต ิการปฏบิตังิาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำาหนดความมุ่งหมาย
วา่ การจดัการศกึษาต้องเปน็ไปเพือ่พฒันาคนไทย
ใหเ้ปน็มนุษยท์ีส่มบรูณท์ัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างม ี
ความสุข การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ความมุ่งหมายดังกล่าว ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ กล่าวไว้ว่าการพัฒนาศักยภาพครู
ถอืเป็นหนา้ทีข่องสถานศกึษาทีจ่ะพฒันาใหเ้ปน็ครู 
มอือาชพี การวเิคราะหค์รใูนด้านความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำาหรับพิจารณา
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อ
เนือ่ง การพัฒนาศกัยภาพครใูหม้คีวามเปน็ผู้นำาทาง
วิชาการสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของ
ครูแกนนำาครูต้นแบบและสถาบันการศึกษาช้ันสูง  
รวมทัง้ชมรมวชิาชีพซึง่จะชว่ยพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพ
ในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

ก.ค.ศ. ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้อยูใ่ตบั้งคับบญัชาโดยให้เหตผุลวา่ โดยท่ีพระราช
บญัญัตริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
ความรู ้ทกัษะ เจตคตทิีด่ ีคณุธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสมในอันที่จะทำาให้
การปฏบิตัหินา้ทีเ่กดิประสิทธภิาพ ประสทิธผิลและ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่ง ก.ค.ศ. กำาหนดดังนี้ 
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1) ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้รับการพัฒนา
อยา่งเปน็ระบบ ตอ่เนือ่งและไดม้าตรฐานถอืวา่การ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกันจำาเป็น
ต้องพัฒนาตลอดเวลาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีหน้าท่ีต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้บังคับ
บัญชานำาผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสำาคัญใน
การพิจารณาดำาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนตำาแหน่ง
หรือสายงาน การเลื่อนวิทยฐานะ การยกย่อง
เชดิชเูกยีรติ 2) ผูบ้งัคบับัญชาทกุคน ทกุระดบัตอ้ง
พฒันาตนเองใหเ้ปน็แบบอยา่งทีด่แีกข่า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหน่วยงานการ
ศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนา 
ผู้อยูใ่ตบั้งคบับัญชาใหม้คุีณลักษณะทีเ่หมาะสมกบั
ตำาแหน่งหน้าที่ และมีความสามารถในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการนำาไป
สู่การพัฒนาครูที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนที่ สู่
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งข้าราชการครูต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจและต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ความสามารถมคีณุธรรม 
จรยิธรรมและมีสมรรถนะทีจ่ำาเปน็ในการดำารงชีวติ
ตอ่ไป (กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545)

สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
หรือพฤติกรรมที่ดีที่ทำาให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้
ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ซึ่งคุณลักษณะที่ดี
เป็นการแสดงออกของคน ซึ่งสะท้อนให้ เห็นถึง 
ความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ 
(Abilities) และคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ 
ลักษณะนิสัย (Trait) หรือชาวบ้านเรียกว่าสันดาน 
แรงจูงใจ (Motive) บุคลิกภาพ (Personality) 
ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) บทบาทที่

แสดงออกในสังคม (Social Role) ที่ทำาให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้สำาเร็จ และบรรลุผลสำาเร็จ มากกว่า
เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ใน สถานการณ์ที่หลาก
หลายกว่าและได้ผลงานที่ดีกว่าผู้อื่น ซ่ึงผู้วิจัยได้
ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
ได้ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความรู้ความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การใช้และพัฒนา
สือ่นวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรยีนรู ้และ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีหลักการ
บรหิารคุณภาพวงจรเดมมิง่ PDCA เข้ามามบีทบาท
ดังนี้ Plan การวางแผน เป็นการกำาหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน Do การปฏิบัติเป็นการนำา
แผนที่วางไว้มาดำาเนินการ Check การตรวจสอบ 
เป็นการกำากับ ติดตามผล และ Act การปรับปรุง
แกไ้ข เปน็การหาแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตัิ
งาน (กิตติศักดิ์ ร่อนแก้ว, 2552)

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
โรงเรียนในกำากับดูแลทั้งสิ้น 72 โรงเรียน และมี
ครูในกำากับดูแล จำานวน 2008 คน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในขั้นที่ไม่น่า
พอใจ ซึ่งอาจมีสาเหตุหลายประการ รวมทั้งการ
ขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะ 
การสรา้งและพฒันาหลักสตูร ความรูค้วามสามารถ
ในการออกแบบการเรยีนรู ้การจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ดีเท่าที่
ควร สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาครูให้มีความ
สามารถในการจดัการเรยีนรูต้ามหลักสตูรได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ใหค้วามสำาคัญกับพืน้ฐานและศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน และบคุลากรทกุคนควรไดร้บัการพฒันา
เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
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งาน จงึไดม้กีารแบง่กลุม่โรงเรยีนเพือ่สะดวกในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยกลุ่มศรีพุธ 
ประกอบดว้ย สมาชกิทัง้หมด 9 โรงเรยีน โดยพนัธ
กจิและเปา้ประสงคข์องกลุม่ อกีประการหนึง่ก็เพือ่
มุ่งส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ แต่การพัฒนาบุคลากรก็ยังประสบปัญหา
และอุปสรรคอยู่หลายประการ เช่น มีการอบรม
ซ้ำาตัวบุคคล ครูไม่ได้นำาความรู้จากการอบรมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร และที่สำาคัญ คือ การ
พฒันาบคุลากรไมต่รงตามความตอ้งการ นอกจากนี ้ 
ครูมีงานพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากงานสอนมาก
ทำาให้ไม่มีเวลาพัฒนาด้านวิชาการ (สำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1,  
2562) ซึง่พฤตกิรรมเหลา่นีไ้มส่อดคลอ้งกบัแนวทาง
การปฏิรูปการเรียนรู้ จึงมีความจำาเป็นที่ครูต้องมี
การพัฒนาตนเอง

จากสภาพและปญัหาดงักลา่ว จึงสนใจทีจ่ะ
พฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกั
การบริหารคณุภาพวงจรเดมมิง่ (PDCA) ของครใูน
โรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 เพือ่จะได้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครู ในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

2. เพือ่หาแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้น
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัการบรหิารคณุภาพวง
จรเดมมิ่ง (PDCA) ของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพทุธ
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีน
กลุ่มศรีพุทธ จำานวน 9 โรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 จำานวน 564 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
โรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในปีการ
ศกึษา 2562 ตามตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 234 
คน โดยการสุม่ตัวอยา่งแบบงา่ย (Simple random 
sampling) และแบบสมัภาษณผู้์บรหิารเปน็การสุ่ม
แบบเจาะจง จำานวน 5 คน

เครื่องมือวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครใูนโรงเรยีนกลุม่ศรพุีทธ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการ เขต 1 แลว้นำามาวเิคราะห ์สงัเคราะห์
องค์ประกอบก่อนนำาไปวิเคราะห์ตัวแปรสังเกต 
(Observe Variable) เพือ่พฒันาเปน็แบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดน้ำาแบบสอบถามฉบบัดังกลา่วนีไ้ปทำาการ
ทดสอบความเช่ือม่ันจากกลุม่ประชากร ท่ีมไิดเ้ปน็ก
ลุม่ตวัอยา่งงานวจิยัจำานวน 30 คน ผลทดสอบความ
เช่ือตามแบบของ Cronbach’s Alpha Coefficient 
มีผล Alpha ท้ังฉบบัไดเ้ท่ากับ.815 และสรา้งแบบ
สมัภาษณ์เพือ่เกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่หาแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นการจัดการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยไดเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลูตามระเบียบขัน้ตอนของทางบณัฑติวิทยาลยั 
โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอยา่ง 
ได้รับแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์ จำานวน 234 
ฉบับ และแบบสัมภาษณ์อีก 5 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อสร้าง
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถ
อธิบายได้ดังนี้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

มกีารใชส้ถติิในการวิเคราะห์ขอ้มลูในการ
วิจัย ดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. เทคนคิการวเิคราะห ์ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 83.30 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.70 อายุส่วน
ใหญ่ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมา 
คือ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมาคือ 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุด
คืออายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.50 ระดับการ
ศกึษาส่วนใหญจ่บปรญิญาตรคีดิเปน็ร้อยละ 63.70 
และปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 36.30 ตำาแหน่ง
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครูคิดเป็นร้อยละ 97.90 
และรองผู้อำานวยการสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
2.10 ประสบการณใ์นการทำางานส่วนใหญ ่6-10 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ 11-15 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 22.60 รองลงม คือ16-20 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 5.60 และสุดท้ายคือมากกว่า 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 3.00

2. สมรรถนะดา้นการจัดการเรยีนรูข้องครู

ในโรงเรียนกลุม่ศรพีทุธ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 
( =4.39, S.D.=.21) เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้นพบ
ว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ( =4.46, S.D.=.33) 
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (
=4.44, S.D.=.31) ด้านความรู้ความสามารถใน
การออกแบบการเรยีนรู ้( =4.37, S.D.=.28) และ
การใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ( =4.29, S.D.=.25) 

3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ
บรหิารคณุภาพวงจรเดมมิง่ (PDCA) โดยภาพรวม 

3.1 PLAN ผู้บริหารควรมีการประชุม
วางแผน วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อการเรียน 
การสอน เก็บข้อมูล แต่งตั้งให้มีฝ่ายรับผิดชอบ 
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และต้อง
ทราบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน จะสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.2 DO โรงเรียนควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่ทันสมัย ควรมีการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกระดับช้ัน
รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน คุณครู
ควรจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
หรือการนำาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
presentation) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนดูย้อน
หลังไดต้ลอดเวลาทางโรงเรยีนควรสง่คณุครไูปอบรม
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัทำาสือ่ การดแูลรกัษาสือ่และ
เปดิโอกาสใหค้ณุครนูำาเทคโนโลยมีาขยายขอบเขต
ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 CHECK โรงเรียนควรมีการจัดทำาตา
รางนิเทศน์การจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศน์
ติดตามจากฝ่ายผู้บริหารทุกๆ เดือน และมีการลง
ทะเบยีนยมืคืนสือ่นวตักรรมเทคโนโลยใีนการเรยีน
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การสอนทกุคร้ัง ควรเปดิโอกาสใหค้ณุครมีูส่วนรว่ม
ในการนิเทศน์สื่อการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ อื่นๆ 
ควรมีการสร้างขวัญและกำาลังใจ ทดสอบความรู้
ของครใูนดา้นการพฒันาความรูข้องตนเองโดยการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออำานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ ควรมีการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน (CAI) หรอืการนำาเสนอดว้ยคอมพิวเตอร ์
(Computer presentation) นำาเทคโนโลยมีาขยาย
ขอบเขตความรูเ้พือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน 
และโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4. ACT โรงเรียนควรให้นักเรียนและครู
ร่วมกันประเมินสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การประเมนิการสรา้งนวตักรรมสือ่นวตักรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองโดยการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครือ่งมืออำานวยความสะดวกในการจดัการเรยีน
การสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
หรือการนำาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
presentation) นำาเทคโนโลยมีาขยายขอบเขตความรู ้
เพือ่พฒันาการจัดการเรยีนการสอน และโลกทศัน์
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล 

จากการศกึษาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู ้
ของครใูนโรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 
มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้

1.  สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครู
ในโรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะขา้ราชการ
ครูได้ถูกฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความกระตืนรือร้นในทุกๆ ด้านจึง
ทำาใหค้ณุครใูนโรงเรยีนกลุม่ศรพีทุธ สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พาร์รี (Parry, 1997) ได้ให้ความ
หมายของสมรรถนะว่าหมายถึง กลุ่มของความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ 
(Attributes) ท่ีเกีย่วขอ้งกนั ซืง้มผีลกระทบ ตอ่งาน
หลกัของตำาแหนง่งานหน่ึงๆ มีความสามารถวดัผล
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทีเ่ปน็ทีย่อมรบั และเปน็
สิง่ทีส่ามารถเสรมิสรา้งไดโ้ดยผา่นการอบรมและการ
พัฒนาและยังสอดคล้องกับ พลสันห์ โพธศรีทอง  
(2553: 22) กลา่ววา่ สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะ 
เชงิพฤตกิรรม หรอืพฤตกิรรมของคนเกดิจากความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Abilities)  
และคณุลกัษณะสว่นบคุคล ซึง่ไดแ้ก ่ลกัษณะนสิยั 
(Trait) หรอืชาวบ้านเรยีกวา่สนัดาน แรงจงูใจ (Motive)  
บุคลิกภาพ (Personality) ภาพลักษณ์ของตนเอง 
(Self-image) บทบาททีแ่สดงออกในสงัคม (Social 
Role) ทีท่ำาใหบ้คุคลปฏิบตังิานไดส้ำาเร็จ และบรรลุ
ผลสำาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์การในที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของชรอยวรรณ ประเสรฐิผล  
(2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครใูหมโ่รงเรยีน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครใูหม่
โรงเรยีนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา ประกอบดว้ย 
3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา องค์ประกอบท่ี 2 วิธีการ
ความสำาเรจ็ในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา องค์ประกอบที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
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ครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาพบว่า 
ผลการประเมนิดา้นความเปน็ไปไดข้องรปูแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครใูหม่
โรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา โดยภาพรวม
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ
บริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งจากการ
ใช้หลัก PDCD กล่าวคือการบริหารงาน มีขั้นตอน 
การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) 
ขั้นตอนการ ตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการ
ปรบัปรงุแกไ้ข (Act) ชดัเจน โดยสมรรถนะดา้นการ
จัดการเรียนรู้เร่ืองการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนรู้ต่ำากวา่ดา้นอืน่อาจ
เป็นเพราะ 1) นักเรียนใน 1 ห้องเรียนมีจำานวน
มากเกนิไป คณุครไูมส่ามารถควบคมุดแูลไดท้ัว่ถึง  
2) อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนยังไม่ทั่วถึงกับนักเรียน
ทุกคน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการประชุมวางเพื่อ
ให้คุณครูได้ใช้เทคโนโลยีได้เต็มที ให้ครูสร้างสื่อ
นวัตกรรมทุกภาคเรียน และนำาไปใช้กับนักเรียน
ทุกระดับช้ันโดยการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกระดับชั้น
เพือ่แกไ้ขปญัหาดังกล่าวซ่ึงสอดคลอ้งกับชญณั์ฏฐา 
งามมีศรี (2552) PDCA (Plan-Do-Check-Act)  
เกิดมาจากนักสถิติชาวอเมริกาท่านหนึ่งคือ  
Dr. William Edwards Deming ว่าแนวคิดของ
การพฒันาคณุภาพงานขัน้พืน้ฐาน เปน็การกำาหนด 
ขั้นตอนการทำางานเพื่อสร้าง ระบบการผลิตให้
สินค้ามีคุณภาพดี การให้การบริการดี หรือทำาให้
กระบวนการทำางานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้
กับทุกๆ สาขาวิชาชีพแม้กระทั้งการดำาเนินชีวิต
ประจำาวนัของมนษุยแ์ละได้ดดัแปลงให้เขา้กบัวงจร 
การบริหารงาน คอืขัน้ตอน การวางแผน (Plan) ข้ัน
ตอนการปฏิบัติงาน (Do) ขั้นตอนการ ตรวจสอบ  
(Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รนำ�ผล 
ก�รวิจัยไปใช้ 

1.1 จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้
และพัฒนาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพือ่การจดัการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้ครู
ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน และจัดหาวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนมาบริ
การอำานวยความสะดวกแก่ครู นอกจากน้ีต้องส่ง
เสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ ให้ทันต่อโลก
ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สื่อมีความทันสมัยมากขึ้น
รวมทั้งควบคุมกำากับให้ครูได้ใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ควรมีการอบรมและ
สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกๆ ภาคเรียน

1.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ควรนิเทศ กำากับ 
ติดตาม และมีการประเมินผลสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกๆ ภาคเรียนอย่างใกล้ชิด 
จริงจัง และสม่ำาเสมอ

1.4 ผูบ้รหิารควรสรา้งขวญัและกำาลงัใจให้
กบับคุลากรทีใ่ชแ้ละพฒันาสือ่นวตักรรมเทคโนโลยี
เพือ่การจดัการเรยีนรู ้เพือ่กอ่ใหเ้กดิกำาลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำาลังความสามารถ 

2.  ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัย
ครั้งต่อไป
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2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะในการจดัการเรยีนรูข้องครใูนสังกดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 1

2.2 ควรมีการศึกษาการใช้หลัก PDCA 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ

ครูในการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดอื่นๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้
หลัก PDCA ไปใชก้บัดา้นอืน่ๆ ในสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 
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