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บทคัดย่อ
การวจัิยนีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรยีบเทยีบสมรรถนะประจำาสายงานของขา้ราชการคร	ู

ระดบัมธัยมศกึษา	ทีม่เีพศและสอนในโรงเรยีนขนาดตา่งกนั	ในจงัหวดัมหาสารคาม	กลุม่ตวัอยา่งสำาหรบั
การศึกษาครั้งนี้เป็นข้าราชการครู	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จำานวน	148	
คน	 ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Independent	
t-test	และ	F-test	(One-way	ANOVA)	

ผลการวิจัยพบว่า	 ข้าราชการครูโดยรวม	 และจำาแนกตามเพศ	 และขนาดโรงเรียน	 ส่วนใหญ่มี
สมรรถนะประจำาสายงานโดยรวมและรายดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	ขา้ราชการครทูีม่เีพศตา่งกนั	มสีมรรถนะ
ประจำาสายงานโดยรวม	และอีก	5	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	แต่ข้าราชการครูเพศชาย	มีสมรรถนะด้านภาวะ
ผู้นำาครู	 มากกว่า	 ข้าราชการครูเพศหญิง	 (p=.002)	 นอกจากนี้	 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	และโรงเรียนขนาดใหญ่	ส่วนใหญ่มีสมรรถนะประจำาสายงานโดยรวมและรายด้าน	มากกว่า	
ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง	(p≤.002)	

คำาสำาคัญ:	 สมรรถนะประจำาสายงาน
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Abstract
This	research	aimed	to	study	and	compare	the	functional	competency	of	high	school	

teachers	with	different	 sexes	and	school	 sizes	 in	Maha	sarakham	province.	The	sample	
insisted	of	148	teachers	in	a	content	group	of	social	study,	religion	and	culture,	obtained	
using	the	stratified	random	sampling	technique.	The	data	were	collected	using	a	rating-scale	
questionnaire.	The	collected	data	were	analyzed	using	percentage,	mean,	standard	deviation,	
independent	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).

The	major	findings	of	this	research	revealed	that	the	teachers	as	a	whole	and	as	
classified	according	to	sex	and	school	size	had	their	functional	competencies	as	a	whole	and	
in	each	subscale	at	a	more	level.	The	male	and	female	teachers	did	not	statistically	showed	
different	 functional	competencies	as	a	whole	and	 in	5	subscales.	But	 the	male	 teachers	 
indicated	more	 functional	 competency	 in	 the	 leadership	 subscale	 than	 did	 the	 female	 
teachers	 (p=.002).	 In	 addition,	 the	 teachers	 working	 at	 extra-large-sized	 and	 large-sized	
schools	showed	more	functional	competencies	as	a	whole	and	in	each	subscale	than	did	
the	teachers	working	at	the	medium-sized	schools	(p≤.002).

Keywords:	Functional	Competency	

บทนำา
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ

รู้ความสามารถ	 ตามมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้
วัด	 สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน	 และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 โดยยึดหลัก
ว่า	 ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	 เช่ือว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	และยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนนั้น	กระบวนการจัดการ
เรียนรู้	 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ	โดยคำานึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล	พัฒนาการทางสมอง	และ
เน้นใหค้วามสำาคัญ	ทัง้ความรูแ้ละคุณธรรม	ดังนัน้	
ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรรกระบวนการเรยีนรู	้การ
ออกแบบการเรียนรู้	ที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
บริบทของผู้เรียน	 (สำานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา.	 2552:	 1)	 อย่างไรก็ตาม	 ครูผู้สอน
เป็นบุคคลสำาคัญที่สุดที่ส่งผลให้การจัดการเรียน
รู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พทุธศกัราช	2551	บรรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร	(สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา,	
2552:	78)	

จากการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	แมท้กุหนว่ย
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายาม
ดำาเนินงานเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราช
บญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาอย่างต่อเนื่อง	
โดยมีการกำาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
ครู	มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งด้าน
เนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 และเทคนิค
การสอนตา่งๆ	เพือ่พฒันาครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา	ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	และการ
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อบรมในแตล่ะป	ีซึง่ใช้งบประมาณคอ่นขา้งมาก	แต่
โดยภาพรวม	พบว่า	 คุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏ
ผลเป็นที่พอใจ	 ดังจะเห็นได้จาก	 ผลการประเมิน
และการทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภายในและต่างประเทศ	 บ่งชี้ว่า	 คุณภาพผู้
เรยีนยงัอยูใ่นเกณฑต์่ำาและด้อยกวา่นานาชาต	ิโดย
เฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รอบ
แรก	 (ช่วงปี	2544-2548)	ของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องคก์ร
มหาชน)	 ได้สะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างชัดเจนว่า	
สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาได้มาตรฐานขัน้ต่ำาตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	2542	มีประมาณ	1	ใน	3	และอีกประมาณ	
2	ใน	3	(มากกว่า	20,000	แห่ง)	ไม่ได้มาตรฐาน	
ครูขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ครูได้
มาตรฐานเฉพาะด้านวฒิุการศกึษา	แตว่ธิกีารสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญยังไม่ได้มาตรฐาน	 ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ต่ำา	 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 รอบสอง	
(ช่วงปี	 2549-2553)	 กำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ำา	 (2.75)	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน	
14	 มาตรฐาน	 ได้ระดับดี	 มีโรงเรียนที่ได้รับการ
รับรอง	 12,268	 แห่ง	 (ร้อยละ	 79.07)	 และไม่
รับรอง	3,247	แห่ง	(ร้อยละ	20.93)	(สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.	2553:	3-4)	

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	(Ordinary	National	Educa-
tional	Test:	O-NET)	ของสถาบนัทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ	หรือ	สทศ.	(National	Institute	of	
Educational	 Testing	 Service:	 NIETS)	 ช่วงปี	
2553-2555	แสดงให้เห็นว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษาระดับชาติ	 ของนักเรียนชั้น	 ม.3	

และ	ม.6	ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จังหวัด
มหาสารคาม	มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมต่ำากวา่เกณฑ์
มาตรฐาน	 จึงจำาเป็นต้องพัฒนาเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน	 และในการพัฒนา
คณุภาพผูเ้รยีน	ตอ้งอาศยัการดำาเนนิการพฒันาใน
กระบวนการต่างๆ	ที่เชื่อมโยงกัน	ทั้งกระบวนการ
ด้านหลักสูตร	 การจัดการเรียนรู้	 การวัดและการ
ประเมินผล	 เพื่อนำาไปพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 ตลอดจนการกำาหนดจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	และที่สำาคัญที่สุดก็คือ	การ
พฒันาคณุภาพครผููส้อน	(สถาบนัทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ,	2556:	เว็บไซต์)

ปัจจุบันการพัฒนาข้าราชการมุ่งเน้นการ
พฒันาโดยยดึหลกัสมรรถนะ	(Competency)	และ
การพัฒนาขีดความสามารถ	 (Capability)	 ตาม
แนวคิดของศาสตราจารย์	David	C.	McClelland	 
นั กจิ ต วิทยาของมหา วิทยาลั ย 	 Ha r va rd	
สหรัฐอเมริกา	 เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทีม่คีวามรู	้(Knowledge	Worker)	สามารถปฏบิตัิ
งานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	สามารถ
พัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 โดย
การพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
(สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2556:	 เว็บไซต์)	 ทั้งนี้	 สำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	ไดก้ำาหนดสมรรถนะ
ประจำาสายงานครไูว้	6	ดา้น	ไดแ้ก	่ดา้นการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน	 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน	 ด้านการ
วิเคราะหส์งัเคราะหแ์ละการวิจยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน	
ดา้นภาวะผูน้ำาคร	ูและดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์
และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้	 
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(สำานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน,	2553:	25)	

การที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า
เกณฑม์าตรฐาน	อาจเกีย่วขอ้งกบัสมรรถนะประจำา
สายงานของครูผู้สอน	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะประจำาสายงาน
ของครู	ระดับมัธยมศึกษา	ในจังหวัดมหาสารคาม	
เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ครูผู้สอน	 และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้
สูงขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาสมรรถนะประจำาสายงาน

ของขา้ราชการคร	ูกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	
ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	26	จังหวัดมหาสารคาม

2.	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะประจำา
สายงานของข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จังหวัดมหาสารคาม	 ที่มี
เพศต่างกัน

3.	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะประจำา
สายงานของข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	เขต	26	จังหวัดมหาสารคาม	ที่สอน
ในโรงเรียนขนาดต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 ข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ที่มีเพศต่าง
กัน	มีสมรรถนะประจำาสายงาน	แตกต่างกัน

2.	 ข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ที่สอนใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน	มีสมรรถนะประจำาสายงาน	
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัย	ไดแ้ก่	ข้าราชการ
ครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	
และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	26	
จังหวัดมหาสารคาม	 ประจำาปีการศึกษา	 2556	
รวมทั้งสิ้น	242	คน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ข้าราชการ
ครู	 148	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	
(stratified	random	sampling)	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	
จำาแนกตามขนาดโรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	4	โรง	(54	คน)	โรงเรียนขนาดใหญ่	3	
โรง	(30	คน)	โรงเรียนขนาดกลาง	8	โรง	(31	คน)	
และโรงเรียนขนาดเล็ก	18	โรง	(33	คน)	

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 เพศ	 และขนาด
โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 โรงเรียน
ขนาดใหญ่	 โรงเรียนขนาดกลาง	 และโรงเรียน	
ขนาดเล็ก

ตัวแปรตาม	ได้แก่	สมรรถนะประจำาสาย
งานของข้าราชการครู	6	ด้าน	คือ	ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน	 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน	 ด้านการ
วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้
เรียน	 ด้านภาวะผู้นำาครู	 และด้านการสร้างความ
สมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชมุชนเพือ่การจดัการ
เรียนรู้

เครื่องมือ

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
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แบบสอบถามสมรรถนะประจำาสายงานขา้ราชการ
ครู	มี	2	ตอน	ดังนี้

ตอนที่	 1	 สถานภาพของข้าราชการครู	
จำานวน	2	ขอ้	ไดแ้ก	่เพศ	และขนาดโรงเรยีนทีส่งักดั

ตอนที่	 2	 การวัดสมรรถประจำาสายงาน
ของข้าราชการครู	จำานวน	6	ด้าน	(73	ข้อ)	ได้แก่	
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	
(21	ข้อ)	ด้านการพัฒนาผู้เรียน	(11	ข้อ)	ด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน	(7	ข้อ)	ด้านการวิเคราะห์
สงัเคราะห์และการวจิยัเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีน	(10	ขอ้)	
ด้านภาวะผู้นำาครู	 (16	 ข้อ)	 และด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ
จดัการเรยีนรู	้(18	ขอ้)	ทกุด้านเปน็แบบมาตรสว่น
ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	
ตั้งแต่	 0.59	 ถึง	 0.93	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	 0.96	 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน	 อยู่
ระหว่าง	0.93	ถึง	0.98	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง	 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง	
พร้อมกับเก็บแบบสอบถามกลับคืน	 ในระหว่าง
เดือนมกราคม	ถึง	เดือนพฤษภาคม	2557	

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	independent	t-test	และ	
F-test	(One-way	ANOVA)

สรุปและอภิปรายผล
1.	ข้าราชการครูโดยรวมและจำาแนกตาม

เพศและขนาดโรงเรียน	 มีสมรรถนะประจำาสาย
งานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน	อยู่ในระดับมาก	
ดังตาราง	1

 

ตาราง 1	 สมรรถนะประจำาสายงานของข้าราชการครูโดยรวมและรายด้าน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

สมรรถนะประจำาสายงาน S ระดับสมรรถนะ

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.10 0.52 มาก

ด้านภาวะผู้นำาครู 4.08 0.52 มาก

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.03 0.47 มาก

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน	เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 3.97 0.66 มาก

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3.85 0.53 มาก

ด้านการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 3.74 0.63 มาก

โดยรวม 3.96 0.49 มาก
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2.	 ข้าราชการครูที่มี เพศต่างกัน	 มี
สมรรถนะประจำาสายงานโดยรวม	และอีก	5	ด้าน	
ไมแ่ตกต่างกนั	(p	>	.05)	แตข่า้ราชการครเูพศชาย

มีสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาครู	มากกว่า	ข้าราชการ
ครเูพศหญิง	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	
ดังตาราง	2

ตาราง 2	 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะประจำาสายงานของขา้ราชการคร	ูกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	จำาแนกตามเพศ

สมรรถนะประจำาสายงาน

เพศ

t pชาย หญิง

S S

ด้านภาวะผู้นำาครู 4.23 0.45 3.98 0.54 2.989 .002

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.12 0.48 4.08 0.54 .445 .328

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.10 0.45 3.99 0.49 1.477 .863

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ	กับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3.97 0.64 3.96 0.68 .074 .470

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3.79 0.58 3.91 0.48 -1.329 .357

ด้านการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

3.67 0.65 3.78 0.62 -1.023 .682

โดยรวม 3.98 0.49 3.95 0.49 .359 .646

  

3.	 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	 และขนาดใหญ่	 มีสมรรถนะประจำา
สายงานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 มากกว่า	

ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง	 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	3
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ตาราง 3	 สมรรถนะประจำาสายงานในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

สมรรถนะประจำาสายงาน

ขนาดโรงเรียน

F pใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก

s s s s

1.	การบริหารหลักสูตรและ	การ
จัดการเรียนรู้
2.	การพัฒนาผู้เรียน
3.	การบริหารจัดการชั้นเรียน
4.	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5.	ภาวะผู้นำาครู
6.	การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน	เพื่อการ
จัดการเรียนรู้

4.08
4.27
4.20

4.04
4.25

4.19

0.53
0.47
0.43

0.62
0.49

0.70

3.88
4.17
4.19

3.85
4.23

4.11

0.62
0.57
0.70

0.61
0.32

0.60

3.65
3.84
3.69

3.29
3.69

3.60

0.51
0.56
0.52

0.57
0.61

0.70

3.77
4.03
4.00

3.63
4.07

3.86

0.33
0.37
0.32

0.42
0.41

0.39

5.202
5.393
10.743

12.536
10.557

6.843

.002
.002
.001

.001

.001

.001

โดยรวม 4.16 0.47 4.05 0.44 3.64 0.50 3.89 0.34 9.981 .001

   

อภิปรายผล
1.	 ข้าราชการครู	 มีสมรรถนะประจำา

สายงานโดยรวม	 และรายด้าน	 จำาแนกตามเพศ
และขนาดโรงเรียน	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ฐิติพงษ์	 ตรีศร	
(2552:	127-129)	พบวา่	ครสูงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์	เขต	3	มีสมรรถนะ	การ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก	
ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะสมรรถนะประจำาสายงาน	เปน็
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลมีอยู่	คือ	ความ
รู้	ทักษะ/ความสามารถ	และคุณลักษณะอื่นๆ	ที่
จำาเป็นในการทำางานในตำาแหน่งหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ซึ่งเป็นคุณลักษณะ	
เชิงพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ด้วย
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา	

2.	 ข้าราชการครูที่มี เพศต่างกัน	 มี
สมรรถนะประจำาสายงานโดยรวม	 และ	 อีก	 5	
ดา้น	ไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ	ฐิติพงษ์	ตรีศร	(2552:	129)	พบว่า	ครูที่มี
เพศต่างกัน	 มีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม	
และรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก	
ข้าราชการครูต้องการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง	
ให้สูงขึ้น	 โดยการส่งผลงาน	 พัฒนาตนเอง	 และ
พัฒนางาน	 เพื่อขอให้มีหรือเลื่อน	 วิทยฐานะ	
ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	และการที่
ข้าราชการครูเพศชาย	มีสมรรถนะประจำาสายงาน
ด้านภาวะผู้นำาครู	มากกว่า	ข้าราชการครเูพศหญิง	
อาจเป็นผลมาจากสังคมสมัยก่อนไม่ยอมรับและ
เปดิโอกาสใหเ้พศหญิงไดม้บีทบาทในการเปน็ผูน้ำา	
ถึงแม้ปัจจุบันสังคมจะเปิดโอกาสให้เพศหญิงมี
สทิธเิทา่เทยีมกบัเพศชาย	แตผู่น้ำา	ในสถานศกึษาที่
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เป็นข้าราชการครูเพศหญิง	ยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่า	
ข้าราชการครูเพศชาย	 เช่น	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	
รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	หวัหนา้กลุม่งาน	หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้	เป็นต้น	

3.	 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	 และโรงเรียนขนาดใหญ่	 มีสมรรถนะ
ประจำาสายงานโดยรวม	 และรายด้าน	 มากกว่า	
ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ฐิติพงษ์	 ตรีศร	
(2552:	 132)	 พบว่า	 ครูที่ปฏิบัติงานในสถาน
ศกึษาทีม่ขีนาดตา่งกนั	มสีมรรถนะการปฏิบตังิาน
โดยรวม	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั	.01	การทีเ่ปน็เชน่นีส้าเหตอุาจเนือ่งมาจาก	
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 และโรงเรียนขนาดใหญ่	
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเมือง	 จึงมีความพร้อมด้าน
บคุลากรคอ่นขา้งสงู	ตวัอยา่งเชน่	ครทูีส่อนมเีพยีง
พอ	หรอืสอนน้อยรายวชิา	ครสูอนตรงตามวฒิุการ
ศึกษา	หรือสาขาวิชาเอก	ครูมีประสบการณ์	หรือ
ความเชีย่วชาญในการสอน	อกีทัง้งานพิเศษทีน่อก
เหนือจากการสอนมีน้อย	 ทำาให้มีเวลาในการเตรี
ยมการสอน	 และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ควรมีการกำาหนดรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานของข้าราชการ
ครูให้สอดคล้องกับขนาดโรงเรียน	 และควรมีการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะที่เน้นการ	 มีส่วนร่วม
ของข้าราชการครู	 โดยเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ผล
งานที่ต้องการ	 หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
หรือสถานศึกษา	ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

1.2	 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษา	 เกิด
บรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำางานอย่าง
สมานฉันท์	 และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัย
ทัศน์	พันธกิจ	และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

1.3	 ควรส่งเสริมให้มีข้าราชการครู
ต้นแบบ	 ที่มีสมรรถนะประจำาสายงานครบ	 ทุก
ด้านของแต่ละสมรรถนะ	 เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติงาน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำาสายงานหรือ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	
โดยควรเพิ่มตัวแปรต่างๆ	 เช่น	 ระดับการศึกษา	
ตำาแหน่งหน้าที่การงาน	 ประสบการณ์การทำางาน
หรอืความเชีย่วชาญ	เปน็ตน้	เพือ่เปน็ขอ้สนเทศใน
การพัฒนาข้าราชการครูต่อไป

2.2	 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ข้าราชการครู	 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่หลากหลาย	เช่น	การสังเกตการณ์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสนทนา
กลุ่ม	 แบบทดสอบ	 เป็นต้น	 เพื่อให้การทำาวิจัยมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.3	 ควรมีการศึกษาสมรรถนะประจำา
สายงานของขา้ราชการครู	ในกลุม่สาระ	อืน่ๆ	โดย
ให้บุคคลหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน	เช่น	ผู้บริหาร	
เพื่อนครู	ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	เป็นต้น	เพื่อให้ผลการ
ประเมินมีความคลาดเคลื่อนหรือมีความลำาเอียง
นอ้ยทีส่ดุ	ตลอดจนการนำาขอ้มลูไปใชเ้ปน็แนวทาง
ในการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครู	 ในจังหวัด
อื่นๆ	หรือทั้งระบบต่อไป
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