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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) พัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) ประเมินความมีประโยชน์และความ
เป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 379 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครจซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดย
มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.80–1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การ
จัดล าดับความส าคัญโดยวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแบบ PNI ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
บันทึก โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 การยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบบันทึกข้อมูลส าหรับการสนทนากลุ่มและแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 327 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของ
เครจซี่  และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ ล าดับแรก คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การบริการที่ดี และการ
ท างานเป็นทีม และความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงาน ครูสังกัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ ล าดับแรก คือ การออกแบบการเรียนรู้ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดชั้นเรียนตามล าดับ 

2. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย สมรรถนะและวิธีการพัฒนา 
และส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และเงื่อนไข
ความส าเร็จ 
 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนวคิดที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจ าสายงานและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาและเงื่อนไขความส าเร็จโดยมีกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย ขั้นที่ 1     
ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการ
พัฒนา ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านความถูกต้อง
ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 4. ผลการประเมินความมีประโยชน์ และความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ พบว่า ในภาพรวมมีความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากและใน
ภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1) to study the needs for teacher competency 
under local administrative organizations, 2) to synthesize a model of teacher competency 
for both Thailand and foreign countries, 3) to develop a model of teacher competency under 
local administrative organizations, and 4) to evaluate the utility and feasibility of 
applying the model of teacher competency under local administrative organizations. The 
research methodology included 4 steps. Step 1; study the needs for teacher 
competency under local administrative organizations using a sample of 379 teachers 
from schools under local administrative organizations. The size was determined using 
Krejcie & Morgan’s table and the sample was selected using multi stage random 
sampling. The tool used to collect the data was a five-rating scale questionnaire with 
content validity from 0.80-1.00 and a reliability of 0.98. The data were analyzed by set 
priority needs using the Priority Need Index. Step 2; synthesize a model of teacher 
competency using related documents and research done in both Thailand and foreign 
countries. The research instrument used was record forms. The data were analyzed using 
content analysis. Step 3; draft the model of teacher competency development under local 
administrative organizations and then examine the model using focus group 
discussions involving 9 people selected by purposive random sampling. The research 
instruments used for the data collection were record forms and utility, propriety, 
accuracy and feasibility assessment forms to evaluate the model of teacher 
competency under local administrative organizations. The data were analyzed using 
content analysis, mean and standard deviation. Step 4; analyze the opinions 
concerning the utility and feasibility of the model of teacher competency under 
local administrative organizations. The sample consisted of 327 school administrators under 
local administrative organizations. The size was determined using Krejcie & Morgan’s 
table and the sample was selected using multi stage random sampling. The tool 



ง 

 

used to collect the data was a five-rating scale questionnaire. The data were 
analyzed by mean and standard deviation. 

The research findings were: 
1. The study of the needs for teacher core competency development under local 

administrative organizations revealed that they were as follows, ranked from the most 
important to the least important: achievement motivation, self-development, service mind 
and team work. Those for teacher functional competency development under local 
administrative organizations, ranked from the most important to the least important, were as 
follows: instructional design, analysis synthesis, student development, and classroom 
management. 

2. The synthesis of the model of teacher competency development under local 
administrative organizations consisted of 3 parts. Part 1: Introduction of the model which was 
comprised of principles, background, and objectives. Part 2: Comprised of competencies and 
the implementation of development activities. Part 3: The steps involved in implementing 
competency development as well as their conditions for success. 

3. The study of the model of teacher competency development under local 
administrative organizations consisted of 3 parts. Part 1: Introduction of the model 
which was comprised of principles, background, objectives, and concept development. 
Part 2: Development method which was comprised of the core and functional 
competencies, and the implementation of competency development activities. Part 
3: The steps involved in the implementation of competency development. This was 
comprised of preparation, pre-test, development, post-test, feedback and the conditions 
for success. The utility aspect of the model of teacher competency development 
under local administrative organizations was rated at the highest level while the 
propriety, accuracy, and feasibility features were all rated at high levels. 

4. The utility of the model of teacher competency under local administrative 
organizations was, overall, at a high level and the feasibility was also, overall, at a high level. 

 
Keywords: Model of Teacher Competency Development, Local Administrative Organizations 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ข้าม
พรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสดงหาความรู้มี
การปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนฝ่าย
เดียวไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
เพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายครูยุคใหม่ในการจัดองค์ความรู้ให้บังเกิดต่อการ
พัฒนาผู้เรียน ดังนั้นครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของ
องค์การทั้งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ   มีการให้นิยามความหมาย
ของค าว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) ที่ท าให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 
บุคลิกลักษณะที่ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสามารถ
ปฏิบัติ งานในความรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้ อ่ืน  ดังนั้น สมรรถนะ จึงหมายถึง ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)  

ส าหรับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ของ
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภา
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอแนะไว้  ทั้งนี้เพ่ือสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักวิชาชีพครูมาเป็นครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอตามเกณฑ์และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  มาตรฐาน ในขณะเดียวกัน
สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาพวิชาชีพที่เข้มแข้ง บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงใน
อาชีพ  มีขวัญก าลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) เช่นเดียวกันกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับ
ขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง โดยพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556) 
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   จะเห็นได้ว่าปัญหาของการศึกษาอยู่ที่สมรรถนะของบุคลากรและช่วงเวลาที่ผ่านมา 
กระบวนการแก้ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความส าเร็จ  เนื่องจากขาด
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นต้นเหตุอย่างแท้จริง (วิทยากร เชียงกูล, 2549) หรือเมื่อมีการศึกษา
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วแต่ก็ยากต่อการน าไปแก้ปัญหา  เนื่องจากมีปัจจัยและเงื่อนไขหลาย
ประการ เช่น ผลงานวิจัยของโทมัส เมอร์เรย์ (Thomas, Murray, 1981) ที่ท าการศึกษาปัญหาของ
บุคลากรทางการศึกษาในประเทศก าลังพัฒนา ประกอบด้วย 1) ขาดแคลนความรู้ด้านเทคนิคและ
ทักษะการปฏิบัติงาน 2) มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากจนล้นมือ และ 3) ขาดเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรง
หรือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวัฒนธรรมและอุปนิสัยที่ไม่ตรงกับลักษณะงานที่ต้ อง
ท างานอย่างแข็งขัน ซึ่งปัญหาในแต่ละข้อที่กล่าวข้างต้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อราวสามทศวรรษ      
ที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่จนถึงปัจจุบันและรอคอยการแก้ไขต่อไป 

การพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สังคมในประเทศ และทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้
ระบบการศึกษาต้องปรับปรุง กลไก และทิศทางให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  
“ครู” นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  เพ่ือ
เป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติในอนาคต  คุณภาพของครูจึง
เป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  การที่ครูจะสอนได้อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายประการ  โดยจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับตัวครู  ความสามารถของครู จึงพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูได้อย่างครอบคลุม 
สภาพปัจจุบันของสังคมไทย ความเจริญก้าวหน้าที่เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ
และจิตใจ ส่งผลให้วิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มีผลกระทบต่อบทบาทและมาตรฐานความประพฤติของครูได้  โดยธรรมชาติ
แล้ว “ครู” ก็เป็นปุถุชนที่มีความต้องการในด้านความเป็นอยู่เช่นเดียวกับบุคคลอาชีพอ่ืน  ๆ  เมื่อ
สังคมเปลี่ยนแปลงครูก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย  ดังมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กล่าวว่า ครู เป็นบุคลากรอาชีพ ที่ท า
หน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษา
ทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งมะห์ดี  มะดีอราแว (2551) และพนม  พงษ์ไพบูลย์ (2543) กล่าวว่า “ครูมือ
อาชีพ” ก็คือ ครูที่มีความพร้อมทุกด้าน อาทิ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้
การศึกษาอบรมศิษย์ในทุกด้าน มีความประพฤติดี  วางตัวดี  ดู แลเอาใจใส่ศิษย์เป็นอย่างดี  มี
วิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู  ส่วน “อาชีพครู” 
หมายถึง คนที่มายึดอาชีพครู  เ พื่อให้ได้ค่าตอบแทนมาด ารงชีพ ขาดวิญญาณของความ
เป็นครู  จึงปฏิบัติหน้าที่ครู เพราะมีหน้าที่ที ่จะต้องท า   ไม่ใช่ เพราะมีใจ รักที่จะท า   ใน
ความเป็นจริงประเทศต้องการครู “มืออาชีพ” ไม่ใช่ “อาชีพครู” ขณะนี้จะมีคนมีอาชีพครูมาก แต่ “ครู
มืออาชีพ” นั้นมีน้อย 

สมรรถนะของครู นับว่าเป็นตัวแปรส าคัญท่ีสามารถท านายหรือคาดการณ์คุณภาพผู้เรียนได้  
ดังที่ ทวี  บุณยเกตุ (2543) กล่าวว่า การศึกษาของชาติหาได้อยู่ที่โครงการดีเท่านั้นไม่  แต่เราต้องการ
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มีครูดีด้วย นั่นคือ ต้องได้ครูที่มีความสามารถในการที่จะสอนเด็กทั้งในด้านวิชาการและการอบรม
จิตใจ  นอกจากนั้นครูจะต้องรักอาชีพและฝักใฝ่ในวิชาชีพ  ในการปฏิรูปการศึกษาจึงให้ความส าคัญ
กับการปฏิรูปครูโดยถือว่าครูเป็นผู้ประกอบอาชีพชั้นสูง  เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
พัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

สมรรถนะ (Competency) เป็นความสามารถ ซึ่งเป็นค าที่ใช้กับคนหรือเครื่องจักร เช่น ครู
คนนี้มีความสามารถสูงในเรื่องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้บริหารในยุคนี้ต้อ งมีขีด
ความสามารถในการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม เป็นต้น ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความเกี่ยวข้องกับการ
ท างาน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในการท างาน และเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของงานในองค์กรได้
ดีกว่าระดับการศึกษา หรือเชาว์ปัญญาของบุคคล ท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจะต้อง
เน้นการพัฒนาสมรรถนะเป็นฐาน (Competency Based Human Resource Development) ซึ่ง
สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งหน้าที่ประสบผลส าเร็จนั้นประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย คือ 1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง และ 4) การท างานเป็นทีม ส่วนสมรรถนะประจ า
สายงานของบุคลากรทางการศึกษา (ครู) ประกอบด้วย  4 สมรรถนะ คือ 1) การออกแบบการเรียนรู้  
2) การพัฒนาผู้เรียน  3) การบริหารจัดการชั้นเรียน  4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์  ทั้งสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและในอนาคตอีกไม่นานนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการประเมิน
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งสมรรถนะ คือ สมรรถนะเฉพาะสาขาวิชา เช่น ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ครูการ
งานอาชีพฯ จะมีสมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างกัน การประเมินก็จะต่างกันด้วย (ระวีวรรณ  โพธิ์วัง และ
คนอ่ืน ๆ, 2549) 

 จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2551) พบว่า  มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ า  เมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ท าให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียนและทรัพยากร
เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบจุดอ่อน พ.ศ. 2551 
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง  หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับรายงาน
ผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ที่พบว่า สภาพ
ปัญหาของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวิชาการ ได้แก่ การขาดแผนพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรที่ชัดเจน ขาดการแนะน า นิเทศช่วยเหลือ และติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านวิชาการ  รวมถึงผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปได้ว่า  
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลไม่เหมาะสม ขาดการนิเทศ
ติดตามพัฒนาครู ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ขาด
อัตราก าลังของศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มและผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนา
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พบว่า ครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก แต่ยั งขาดการติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในการพัฒนาครูมีความซ้ าซ้อน มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาค่อนข้างสูง ขาดการ
วางแผนระยะยาวส าหรับแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่พบว่ามีการขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และที่มีอยู่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขาดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน  ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ควรด าเนินการ คือ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรให้ชัดเจน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้วย
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสมรรถนะครูได้ตรงตามความต้องการและเป็นผลลัพธ์ของความส าเร็จอย่างแท้จริงที่เกิดจาก
วิธีการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาในสมรรถนะครู  และอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาจากผลการ
รายงานติดตามการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2551 นั้นพบว่า การสรรหาบุคลากร
ขาดความยุติธรรม มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร อปท. 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา และไม่เข้าใจใน
บทบาทของการศึกษาเท่าที่ควร การแทรกแซงการเมืองรวมถึงการจัดการศึกษาของเทศบาลที่มี
โรงเรียนในสังกัด ยังมีลักษณะการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจโดยนายกเทศมนตรี  โดยองค์
คณะบุคคลภายในเทศบาลและที่เทศบาลแต่งตั้งมาจากบุคคลภายนอกร่วมกันตัดสินใจ (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ท าให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพเป็นบางส่วน 
ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและโดยภาพรวมส่งผลถึงประสิทธิภาพของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจในการท าวิจัย
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแห่งความเป็นครูให้บรรลุผล
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูยุคใหม่ภายใต้กระแสทรรศน์  ของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองนี้ และยังน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาในการบริหารร่วมกับทฤษฎีการพัฒนาและ
การบริหาร น ามาพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานที่มีอยู่นั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.2  ค ำถำมกำรวิจัย 
          1.2.1 ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับใด 
          1.2.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในประเทศและต่างประเทศมีรูปแบบอย่างไร 

      1.2.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะอย่างไร 
      1.2.4 รูปแบบพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประโยชน์และมีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดับใด 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
          1.3.1 เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



5 
 

          1.3.2 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.3.3  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3.4  เพ่ือประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 
 

1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดของส านักพัฒนาระบบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2557) ซึ่งประกอบด้วย 

   1.1 สมรรถนะหลักของครู ได้แก่ 
         - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

             - การบริการที่ดี 
         - การพัฒนาตนเอง 
         - การท างานเป็นทีม 

1.2 สมรรถนะสายงานของครู ได้แก่ 
     - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

         - การออกแบบการเรียนรู้ 
         - การพัฒนาผู้เรียน 
         - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาจาก

นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ Rothwell & Kaznas (1989); Gilley, W. 
Eggl & Stephen A. & Ann M. (2002); Ubben,  et al. (2001); Owen (2001); Sergiovanni,  et al. 
(1999); Razik & Swanson (2001); Sahlberg, Pasi (2004); Eurydice, (2008); เชาวรัตน์ เตมีย
กุล (2552); ชัชรินทร์ ชวนวัน (2552); กีรติ ยศยิ่งยง (2549); ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548); ชัช
รินทร์ ชวนวัน (2550); ตระกูล จิตวัฒนการ (2555); กลุ่มนักวิชาการบริหารธุรกิจ (2551)  

3. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวคิด
ข อ ง  Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994) โด ย ป ร ะ เมิ น
มาตรฐานการใช้ประโยชน์  (Utility Standard) มาตรฐานด้านความเป็น ไปได้  (Feasibility 
Standards) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standard) และมาตรฐานความถูกต้อง 
(Accuracy Standard) ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปใช้ 
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 ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1. สมรรถนะหลัก 
   - การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
   - การบริการที่ด ี
   - การพัฒนาตนเอง 
   - การท างานเปน็ทีม 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
   - การออกแบบการเรียนรู้ 
   - การพัฒนาผู้เรียน 
   - การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
(ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น) 
ส านักพฒันาระบบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น, 
2557) 

 
รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครู

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ประเมินมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility 
Standard) มาตรฐานด้านความเป็นไปได ้
(Feasibility Standards) มาตรฐานความ
เหมาะสม (Propriety Standard) และ

มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy 
Standard) ของรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูต่ำงประเทศ 

ศึกษาและสังเคราะห์จาก Rothwell &  Kazanas 
(1989); Gilley, Jerry W.; Eggland Stephen A. 
& Gilley, Ann  M. (2002); Ubben,  et al. 
(2001); Owen (2001); Sergiovanni,  et al. 
(1999); Razik & Swanson (2001); Sahlberg, 
Pasi (2004); Eurydice (2008) 

 

 

 

 

รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูในประเทศ 

ศึกษาและสังเคราะห์จาก  เชาวรัตน์  เตมียกลุ 
(2552); ชัชรินทร์  ชวนวัน ( 2552 ); กีรติ ยศยิ่งยง 
(2549); ฐิติพัฒน ์พิชญธาดาพงศ์ (2548);  
ชัชรินทร์  ชวนวัน (2550); ตระกลู จิตวัฒนการ 
(2555); กลุ่มนักวิชาการบริหารธุรกิจ (2551); 
สมบัติ นพรัก และคนอื่น ๆ (2556); อาภรณ์  
ภู่วิทยพันธุ์ (2557) 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย      

ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1) การสอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   (1) ประชากร คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล จาก 77 จังหวัด ทั้ง 6 ภูมิภาค 
จ านวน 33,064 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557) 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 379 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเคร็จซี่ และมอร์แกน (Robert V. Krejcie & Earyle 
W. Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling)   
 1.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2)  การสัมภาษณ์ครทูี่มีประสบการณ์รายบุคคล 
   2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท 
จ านวน 10 คน เป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 10 ปีขึ้นไป คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท   ขึ้นไป 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลสภาพที่เป็นจริงและสภาพความต้องการ
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)           
 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3)  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริม 

การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

     3.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1) แหล่งข้อมูล จากการสังเคราะห์เอกสาร/สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ 

พัฒนาครูทั้งของต่างประเทศและในประเทศเพ่ือน ามาประกอบในการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

2) ตัวแปรที่ศึกษา คือ ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2) ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 2.1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 คน 
 2.2) ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความมีประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้   

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลจาก 77 จังหวัด รวม 6 
ภูมิภาค จ านวน 2,251 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557) 

     1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 327 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเคร็จซี่ และมอร์แกน (Robert V. Krejcie & Earyle 
W. Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling)                                             

   1.3 ตัวแปรทีศ่ึกษา คือ ความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 

 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  1.6.1 ความต้องการจ าเป็น หมายถึง การจ าแนกความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที่ต้องการเพื่อได้ข้อมูลที่แท้จริงในการพัฒนาสมรรถนะครู  

 1.6.2 สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพของข้าราชการครูผู้ท าหน้าที่สอนในสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคุณภาพการปฏิบัติงานพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบคือ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ดังนี้ 
  1.6.3 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมีเพราะ
เป็นพ้ืนฐานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะประสบความส าเร็จ  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
          1.6.3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสามารถและความมุ่งมั่นของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่วิเคราะห์งานเพ่ือวางแผนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบ การแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา 
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ตนเอง ผลงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของงานที่รับผิดชอบให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1.6.3.2 การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจ ภูมิใจในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้รับบริการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเมื่อมีโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.6.3.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความสามารถของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเลือกวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการพัฒนาผลงานและการ
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผลงานตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
นิเทศถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

          1.6.3.4 การท างานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือน
ร่วมงาน  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อ่ืนหรือเพ่ือนร่วมงานในทุกโอกาสที่เหมาะสม มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับบุคคล/เพ่ือนร่วมงานภายในและภายนอกสถานศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตน
เป็นผู้น าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตน  เพ่ือประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและงานส่วนรวมขององค์กร  รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและทีมงาน ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการสร้างวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีมให้เกิดผลดีต่อองค์กร 

  1.6.4 สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
งานของครู ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.6.4.1 การออกแบบการเรียนรู้  หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบ
การเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน โดยใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนน าผลการออกแบบการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริงเกิดผลกับผู้เรียนและปรับตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงออกแบบการวัดและประเมินผลตลอดจนน าเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมาวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

 1.6.4.2 การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม การเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง ฝึกการแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผู้เรียนการท างานร่วมกันในสังคม ตลอดจนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น าข้อมูลนักเรียน
พัฒนาด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม 
                         1.6.4.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมในห้องเรียน
ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนตลอดจนก ากับ
ดูแลชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียนและประเมินผลการ
ก ากับดูแลชั้นเรียนเพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
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1.6.4.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือวางแผนผู้เรียน วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค
และโอกาสแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียนเพ่ือมาจัดกิจกรรมโครงการและแผนการจัดการ เรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติงานรวบรวมองค์ความรู้เพ่ื อน ามา
พัฒนาผลงานทางวิชาการและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือน ามาพัฒนางาน 

 1.6.5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู หมายถึง องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าสายงานที่มีความเป็นไปได้ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1.6.5.1 ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนวคิดที่ใช้
ในการพัฒนารูปแบบ 

 1.6.5.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะ 
ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การ
ท างานเป็นทีม สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ 1. การออกแบบการเรียนรู้  2. การพัฒนาผู้เรียน 3. การ
บริหารจัดชั้นเรียน 4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้วิธีการพัฒนา
สมรรถนะ ได้แก่ การอบรม การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา การสอนงานการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัด
กิจกรรม/การจัดค่าย    

         1.6.5.3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
ที ่1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการ
พัฒนา และขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ  
 1.6.5.4 เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน การสร้าง
บรรยากาศในการท างาน การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและ
สถานศึกษา  
 1.6.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลและสังกัดพัทยา ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา พิจารณา
จาก 77 จังหวัด ที่มีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนโรงเรียน 1,466 โรงเรียน 

1.6.7 ครูผู้สอน หมายถึง พนักงานครูสายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.6.8 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.6.9 การประเมินรูปแบบ หมายถึง การพิจารณารูปแบบ ด้านความมีประโยชน์ และด้าน
ความเป็นไปได้โดยวิจัยเชิงส ารวจ 

1.6.10 ด้านความมีประโยชน์ หมายถึง เป็นแนวทางในการหาวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู
ปรับปรุงสมรรถนะที่เป็นจุดอ่อนของครูที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาสมรรถนะครูและพิจารณา
ดูความเหมาะสมในการจัดวางคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานมากขึ้นและพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ 
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  1.6.11 ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง สามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ได้จริงกับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  

 1.7.1 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1.7.2 ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.7.3 ได้ทราบจุดอ่อนของสมรรถนะครูเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขพัฒนาตามความต้องการใน
การพัฒนาให้ตรงจุดอ่อนของสมรรถนะเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบความคิดหลักในการด าเนินงานวิจัย  ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
2.1.1 ความเป็นมาของสมรรถนะ 

 2.1.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 
 2.1.3 ความหมายของสมรรถนะ 

2.1.4 ประเภทของสมรรถนะ 
 2.1.5 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
  2.1.6 สภาพและปัญหาสมรรถนะของครู 

2.1.7 ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะครู 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
2.5 แนวคิดหลักการของรูปแบบ 

                2.5.1 ความหมายของรูปแบบ 
      2.5.2 ประเภทของรูปแบบ 
      2.5.3 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
      2.5.4 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 

 2.5.5 การพัฒนารูปแบบ 
2.6  แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขความส าเร็จ และตัวชี้วัดความส าเร็จของรูปแบบ 
2.7  แนวคิดเก่ียวกับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.8  การประเมินความต้องการจ าเป็น 
 2.9  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
         2.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  

2.1.1  ความเป็นมาของสมรรถนะ 
          เดวิด  แมคเคลล์แลนด์ (David  McClelland, 1973 อ้างถึงใน ส านักงานพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ, 2549) ศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นคนแรกที่ริเริ่มใช้
ค าว่า สมรรถนะ และเป็นผู้น าแนวคิดนี้มาใช้ในองค์การแมคเคลล์แลนด์ได้พัฒนาแบบทดสอบขึ้นชุด
หนึ่งเพ่ือศึกษาว่าคนที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีอุปนิสัยและเจตคติอย่างไร โดยเก็บข้อมูล
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ของกลุ่มบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นกับผู้ที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นด้วย  วิธีสัมภาษณ์ผลจาก
การศึกษาหลายครั้งท าให้พบว่าแบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) ที่นักจิตวิทยาสร้างขึ้น
เพ่ือใช้ท านายผลการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ค าท านายผลความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
จริงของบุคคลได้และยังมีความโน้มเอียงด้านวัฒนธรรม ซึ่งในประเด็นนี้แมคเคลล์แลนด์น ามาอธิบาย
ในภายหลังว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเกิดจากตัวแบบทดสอบไม่ได้เกิดจากเกณฑ์ในการ
ประเมินเนื่องจากนักจิตวิทยาได้ออกข้อทดสอบเพ่ือจะใช้วัดเชาว์ปัญญาไม่ได้ใช้วัดเพ่ือหาผู้ปฏิบัติงาน
ที่ดีที่สุด (The best Performer) 
  แนวคิดของแมคเคลล์แลนด์ปรากฏชัดเจนในบทความชื่อ “Testing Competence 
Rather Than for Intelligence” ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งสรุปได้ว่า (พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง, 2548 
อ้างถึงใน ส านักงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ, 2549) องค์ประกอบที่จะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการ
ท างานมิได้ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา (IQ) ของคนเท่านั้นหากแต่ยังเกีย่วข้องกับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล
ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์ (EQ) การปรับตัวและเจตคติบุคคลสมรรถนะเป็น
สิ่งที่สามารถใช้ท านายความส าเร็จในการท างานได้ดีกว่าวิธีการท านายแบบเดิมที่ พิจารณา
ความสามารถของบุคคลจากระดับการศึกษาคะแนนสอบ 
  แนวคิดในการใช้สมรรถนะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญเพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในอเมริกาเหนือโดยในปี ค.ศ. 1982  โบยาต์ชิส (Boyatzis)  ได้ผลงานตีพิมพ์
เรื่อง “The Competent: A Model for Effective  Performance” ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องสมรรถนะ
ไปใช้ในงานบริหารช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้เองจอห์นลาเวน (John Raven) ก็ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่ม
หนึ่งชื่อ “Competence in Modern World”  ที่ประเทศอังกฤษ  งานพิมพ์เกี่ยวกับสมรรถนะทั้ง
สองเรื่องได้ขยายความสนใจออกไปในวงกว้างจากแวดวงของนักวิชาการออกไปสู่โลกของผู้บริหารที่
ปรึกษาและฝ่ายฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา (Kierstead, 1998) จนถึง
ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะก็ยังมีอิทธิพลต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อาทิ  การ
บริหารจัดการองค์การบริหารงานบุคคลวงการศึกษาสุขภาพจิตการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศส าหรับในประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การที่เป็นเครือข่ายบริษัทข้าม
ชาติชั ้น น า ก ่อ น ที ่จ ะ แพร่หลายเข ้า ไ ป สู ่บ ร ิษ ัท ชั้นน าของประเทศ ปัจจุบันเป็นยุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มีการกล่าวว่าการมีทรัพยากร
มากเท่าใดไม่ส าคัญเท่ากับมีความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรแรงงานและคุณภาพของ
คน (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2542, น.6) แนวคิดเรื่องสมรรถนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้าง
ความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อว่า เมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้
ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การน าเรื่องสมรรถนะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นส าคัญ ต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลใน
องค์กรมีความสามารถอย่างไรจึงจะท าให้องค์กรชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

จากที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้ที่เรียนเก่ง ไม่ใช่ คนท างานเก่งแต่ต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมี เพ่ือประโยชน์กับงานที่ท าในต าแหน่งงานนั้น ๆ หรือ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ จึงจะเรียกว่า ผู้นั้นมีสมรรถนะ 
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 2.1.2  ความส าคัญของสมรรถนะ  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) กล่าวว่า สมรรถนะหรือ Competency 
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อ
ตัวองค์กรหรือหน่วยงาน และต่อการบริหารบุคคลโดยรวมดังนี้ 

1) ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะ  และความส ามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่าง
แท้จริง 

2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและ
จะต้องพัฒนาในเรื่องใด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  ฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร 
4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency 

เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลัก แล้วจะต้องใช้ Competency ตัวไหนบ้าง 
5) ป้องกัน ไม่ไห้ผลงานเกิดจากโชคชะตา เพีย งอย่า ง เดียว เช่น ยอดขายของ

พนักงานเพ่ิมสูงกว่าเป้าที่ก าหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนัก  แต่เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดสูง  จึงท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก  แต่ถ้ามีการวัด
สมรรถนะแล้ว จะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จเพราะโชคช่วยหรือ
ด้วยความสามารถของเขาเอง 

6) ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้นเพราะถ้าทุกคนปรับ
สมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการแล้ว ในระยะยาวก็จะส่งผลให้เกิดเป็น
สมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ  
 อเนกลาภ  สุทธินันท์ (2548) กล่าวถึง ความส าคัญของสมรรถนะว่า สมรรถนะมีทั้งส่วนที่
เหมือนและมีทั้งส่วนที่แตกต่างจากความสามารถทั่วไป คือในส่วนที่เหมือนประกอบไปด้วยความรู้  
ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะความช านาญในการท างานแต่ในส่วนที่แตกต่างกันคือศักยภาพส่วน
บุคคล  อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อ านาจการตัดสินใจที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย  ดังนั้นเหตุผลส าคัญที่ต้องการมีการก าหนดในการ
ท างานก็คือ 

1. สมรรถนะ คือ คุณสมบัติที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งงานสามารถท างานให้
บรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ 
  2. เป็นแนวทางการ  คัดเลือก พัฒนา  โยกย้าย บุคลากร 
  3. เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการท างาน 
  4. ประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม 
  5. ป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดจากการท างาน 
  6. สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยในการท างานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะสมรรถนะเป็น
ปัจจัยช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การองค์การต่าง  ๆ จึง
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พยายามเอาสมรรถนะมาใช้ในการบริหารองค์การในด้านต่าง ๆ เช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นต้น 

สีมา  สีมานันท์ (2553) กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะ ดังนี้ 
1. ช่วยให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเข้มแข็งเอาจริงเอาจังในงานมีความกระตือรือร้นไม่ 

ย่อท้อต่องานอย่างง่าย ๆ 
2. บุคลากรมีจิตส านึกในความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะท างานให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 
3.  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามงานในหน้าที่ของตนและขององค์การ 
4. บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีส่วนร่วมในความส าเร็จและมีความรู้สึก

รู้ร้อนรู้หนาวไปด้วยเมื่อองค์การมีปัญหา 
 เดฟ อัลริช (Dave Ulrich, อ้างถึงใน สีมา สีมานันท์, 2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะ 

ดังนี้ 
1. ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจรักษาไว้ซึ่งคนเก่งให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
2. สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลและองค์การได้อย่างรวดเร็ว 
3. บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมและเข้าถึงคุณค่าหลักขององค์กรเป็นหนึ่งเดียว 
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบสูงที่จะผลิตผลงานให้ดีที่สุด 
5. ทุกคนท างานด้วยความร่วมมือร่วมใจจนเกิดพลัง 
6. ท าให้ทุกคนในองค์กรได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า 
7. สามารถสร้างความเชื่อมัน่และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้ที่เกีย่วข้อง 
8. ยึดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการท างานอย่างมีเอกภาพ 
9. ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทั้งเนื้ องานและวิธีการท างานจนกลายเป็น  

นวัตกรรมใหม่ 
10. ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายจากหลากหลายความคิดเห็นเกีย่วกบัความส าคัญของ 

สมรรถนะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2549) สมรรถนะมีประโยชน์ต่อองค์การหลายประการ คือ 1) สามารถ

เชื่อมโยงผลงานของบุคคลให้เป็นผลงานขององค์การซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบฐานการเรียนรู้ด้าน
สมรรถนะองค์การการพัฒนาสมรรถนะองค์การจะเน้นที่ตัวบุคคลทีมงานที่มีผลงานดีเด่นและเชื่อมโยง
ผลงานนั้นเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์การการก าหนด “ตัวแบบสมรรถนะ” จึงเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้
องค์การก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม 2) การพัฒนาสมรรถนะองค์การก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงมาก
บุคลากรจะมีโอกาสได้แสดงความรู้ทักษะและพฤติกรรมที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) “ตัวแบบสมรรถนะ” เป็นเครื่องมือการตัดสินใจที่ส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาองค์การและนักบริหารมืออาชีพต่างเห็นว่า “สมรรถนะ” ช่วยให้องค์การสามารถตัดสินใจ
อนาคตได้โดยการน าเอาความรู้ทักษะและพฤติกรรมที่จ าเป็นต่ออนาคตเข้ามาใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการประเมินผลงานและการวางแผนทดแทนก าลังคน ฯลฯ “ตัวแบบ
สมรรถนะ” จะมีประโยชน์ต่อองค์การในระยะยาวเมื่อองค์การก าหนดเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยใช้ฐาน “สมรรถนะ” ทั้งนี้องค์การต้องท าการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ เช่น
ความต้องการก าลังคนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ 
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ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) กล่าวถึง สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมและทวีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ในวงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรชั้นน าต่าง ๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทางและคุ้มค่ากับการ
ลงทุนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหนึ่งด้วยดังนั้น 
สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์วัฒนธรรมองค์กรและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากรซึ่งสามารถน าไปใช้
ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 4. เป็นพื้นฐานส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
เช่นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งและการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น จาก
การศึกษาความส าคัญของสมรรถนะนั้นถือว่าสมรรถนะมีความสัมพันธ์ต่อองค์กรและการคัดสรร
บุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ ทักษะและความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการและท าให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรอย่างแท้จริง   

2.1.3  ความหมายของสมรรถนะ  
น าเนื้อหาจากการศึกษา ค าว่า สมรรถนะ (Compentency) มีนักวิชาการและนักการศึกษา

ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
ประจักษ์  ทรัพย์อุดม (2550) กล่าวว่า สมรรถนะ  คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรม (Behavior) ที่จ าเป็น  และมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่า
บุคคลอื่น  ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทาง คือ  1) เป็นพรสวรรค์ทีต่ิดตัวมาแต่ก าเนิด     
2) เกิดจากประสบการณ์ 3) เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา และ David  McClelland (1973)  
กล่าวว่า  Competency คือ  บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล  ซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

ดนัย  เทียนพุฒ (2550) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง  การบูรณาการความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และคุณลักษณะส่วนบุคคลจนท าให้ผลงานนั้นมีคุณค่าสูงสุดหรือมีประสิทธิผล 

สามารถ หงส์วิไล (2547) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถที่มา
จากตัวตนทั้งหมดที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมการท างานที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล
ก่อให้ เกิดผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยม (Superior Performance) ที่ เราต้องการ โดยมีที่มาจากพ้ืน
ฐานความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self – concept) คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 
(Trait) และแรงจูงใจ (Motive) 
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เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะความรู้และ 
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งกล่าวคือ ในการ
ท างานหนึ่ง ๆ เราต้องรู้อะไรเมื่อมีความรู้หรือข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะท างานนั้น  ๆ อย่างไรและเรา
ควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้องค์กรทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการท างานของบุคลากรในองค์กร (Superior 
Performer) นั้นเป็นอย่างไร 

เดวิด แมคเคลล์แลนด์ (David McClelland, 1970) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “สมรรถนะ
หมายถึง คุณลักษณะ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคล
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

บอยแอทซิส (Boyatzis, 1982) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
(Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) 
จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โบม และสแปร์โรว์ (Boam & Sparrow, 1992) กล่าวว่า “สมรรถนะหมายถึงกลุ่มของ
คุณลักษณะเชิง พฤติกรรมที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่ง  ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานใน หน้าที่ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ 

มิทรานี่ ดัลเซียล และฟิตต์ (Mitrani, Dalziel & Fitt, 1992) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึง
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในการท างาน 

สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer 1993) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโน
ทัศน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันหรือ
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง (Criterion – 
Reference) หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เรแลท และคาเซน (Rylatt & Kazanas อ้างถึงใน กฤษดา อัครพัทธยากุล, 2554)  ให้
ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง  ลักษณะของทักษะที่จ าเป็น ความรู้และคุณลักษณะที่ต้องการ  
เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลในสถานการณ์การท างาน 

เดล และฮีส (Dale & Hes อ้างถึงใน สุทธินี  ศรีสะอาด, 2545)  กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” 
หมายถึง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของ
งานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร  และท าให้บุคคลมุ่งม่ันไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 
 
อาร์โนลด์ ดี เนเดลแลค (Arnauld de Nadaillac, 2003 อ้างถึงใน ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงศ์, 
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2548) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่าสมรรถนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติและท าให้เกิดขึ้นกล่าวคือ
ความสามารถที่ใช้เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ท าให้เกิด
ความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่าง 
ๆ (Attitude) ที่ช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จริง วิลเลียม 
รอทเวล เดวิด ดี  ดู โบส และวิลเลียม เจ รอทเวล (William J Rothwell David D. Dubois & 
William J. Rothwell, 2004 อ้างถึงใน ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงศ์ , 2548) ซึ่งมาบรรยายเรื่อง 
Competency ในเมืองไทยท่านได้กล่าวว่า  Competency มี 2 ส านักคิดส านักคิดแรกมองว่า 
Competency หมายถึงความรู้ทักษะเท่านั้นส่ วนอีกส านักคิดหนึ่ ง  Competency หมายถึง
คุณลักษณะที่สนับสนุนการท างานซึ่งส านักคิดนี้รวมความของส านักแรกบวกกับระดับแรงจูงใจและ
บุคลิกลักษณะของคนด้วยซึ่ง Rothwell มักจะย้ าอยู่เสมอว่าการก าหนด Competency ต้องดูที่
คนท างานไม่ใช่งานที่คน ๆ นั้นท า 
  เฮย์ กรุ๊ป (Hay Group, 2547 อ้างถึงใน ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงศ์, 2548) ซึ่งเป็น
บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางระบบการบริหารงานบุคคลระดับโลกได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  สมรรถนะ
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ
โดยบุคลากรเหล่านี้จะแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวได้มากกว่าเพ่ือนร่วมงานในสถานการณ์
ที่หลากหลายกว่าและได้ผลงานดีกว่าผู้อ่ืน 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553) กล่าวว่า “สมรรถนะคือ 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร” กล่าวคือการที่บุคคลจะ 
แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี  ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข้อง 
เช่นอาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิว เตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่ เป็นคนใจเย็น  อดทน 
ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนแล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้ 
  อนันต์  นามทองตัน (ม.ป.ป.) กล่าวว่า  สมรรถนะ  หมายถึง  กลุ่มพฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงออกและส่งผลต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ  ท าให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ  
ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่า  โดยอย่างน้อยมีองค์ประกอบ  3 องค์ประกอบ คือ 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)  และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่ซ่อนเร้นอยู่  ได้แก่  
ค่านิยม  จริยธรรม  บุคลิกภาพ  คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ และกลุ่ มพฤติกรรมที่น ามาใช้
จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติในต าแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
  ธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า ความหมายของ Competency  คือ ทักษะ  
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ  ความช านาญ แรงจูงใจ หรือ คุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่
จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 
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  ส านักงานศาลปกครอง (2548 อ้างถึงใน จรัมพร  ประถมบูรณ์ , 2548) ได้สรุป
ความหมายสมรรถนะ (Competency) คือความรู้ทักษะและพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของ
บุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 
  คู่มือการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ (2551)  กล่าวว่า สมรรถนะ  หมายถึง  
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร  

คลิป และแมนเฟลด (Cripe & Mansfield อ้างถึงใน ชัชรินทร์  ชวนวัน , 2552)  
กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ทักษะพื้นฐาน  คุณลักษณะส่วนบุคคล  และแรงกระตุ้น  ที่แสดงออกโดยการ
แสดงถึงพฤติกรรมหลาย ๆ ประการซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  สมรรถนะประกอบด้วยสิ่ง
ที่เป็นมากกว่าทักษะการท างาน (Technical Skills) ที่ต้องการน าไปสู่การท าให้บรรลุความส าเร็จของงาน 
ได้แก่  พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้  (Observable  Behaviors) ซึ่งเป็นพฤติกรรม (Behaviors) ทักษะ 
(Skills) และลักษณะ (Traits) ซึ่งไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยตรง  และให้ความเห็นว่าการประเมิน
สมรรถนะงาน (Job Competence Assessment) เป็นเทคนิคส าหรับการก าหนดคุณลักษณะอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งสนับสนุนสู่การด าเนินงานที่เป็นเลิศ   

อาร์มสตรอง (Armstrong อ้างถึงใน ชัชรินทร์ ชวนวัน, 2552) อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างค าว่า “Competence” และ “Competency” ไว้ว่า  “Competence”  หมายถึง  สิ่งที่
บุคคลจ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้ได้ดีซึ่งเป็นการเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน  ส่วน “Competency” หมายถึง  
พฤติกรรมที่ น าไปสู่ ผลงานที่ ดี  หรือ   พฤติกรรมที่ ท าให้ เกิดความสามารถ  (Behavioral  
Competencies) 

พลสัณห ์โพธิ์ศรีทอง (2548) กล่าวว่าสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
หรือพฤติกรรมของคนเกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Abilities) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ลักษณะนิสัย (Trait) หรือชาวบ้านเรียกว่าสันดานแรงจูงใจ (Motive) 
บุคลิกภาพ (Personality) ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) บทบาทท่ีแสดงออกในสังคม (Social 
Role) ทีท่ าให้บุคคลปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ขององค์การในที่สุด 

เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม (2553) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึงคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับแก่
บุคคลทั่วไป 
  ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552) ได้กล่าวว่า ความหมายในเชิงภาษาศาสตร์  จากการที่ 
Competency  มีการก าหนดนิยามและความหมายที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ค่อย
ตรงกันนัก แต่มีความหมายในเชิงวิช าการที่จะอธิบาย ความหมายของ Competency โดย
เปรียบเทียบ ความหมายของ Competence กับ Competency  ดังนี้ 
  Competence หมายถึง  ความสามารถในเชิงปฏิบัติงาน (An Ability Based on Work 
Task or Job out Puts) เช่น ความสามารถของผู้จัดการในการด าเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน 
  Competency หมายถึง ความสามารถเชิงพฤติกรรม (An Ability Based on Behavior) 
เช่น ความสามารถในการท างานที่มาจากคุณลักษณะพ้ืนฐานในตัวบุคคล  ได้แก่ แรงกระตุ้น (Motive) 



20 
 

นิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) ภาพลักษณ์ส่วนตัว (Self-image) บทบาทสังคม (Social Role) หรือ องค์
ความรู้ (Body of Knowledge) ที่บุคคลน ามาใช้ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพของข้าราชการครูผู้ที่ท าหน้าที่สอนใน
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคุณภาพการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก          
2 องค์ประกอบคือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน 

 2.1.4  ประเภทของสมรรถนะ 
     ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  (2550) กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นองค์กรควรก าหนด 
Competency ไว้ 2 ประเภท คือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  หมายถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะ 
สมรรถนะ ความสามารถ ที่คนทุกคนในองค์กร  จะต้องมีถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญยิ่งขององค์กรที่จะ
ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional  Competency) เป็นคุณลักษณะ
สมรรถนะ ความสามารถคุณสมบัติ ที่คนที่ท างานในต าแหน่งต่าง ๆ จะต้องมีเพ่ือให้สามารถท างานใน
ต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ  ซึ่งหากต าแหน่งงานต่างกันไปหรือท างานกันอยู่คนละ
หน่วยงานก็จะไม่เหมือนกันเพราะลักษณะงานที่ท านั้นแตกต่างกัน ประเภทของสมรรถนะ สรุปได้ดัง 
ภาพที่ 2.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงประกอบของ Competency ตามทัศนะของธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) 
ที่มา: ธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ (2550)  
 
 
 

สมรรถนะในหน้าที่ความรับผดิชอบ 
(Functional  Competency) 

คนละหน่วยงาน/ลักษณะงานต่างกัน จะมี 
Functional  Competency แตกต่างกัน
ตามลักษณะงาน 

สมรรถนะความสามารถหลัก 
(Core Competency) 

องค์กรเดียวกันทุกคนจะม ี
Core Competency เหมือนกัน 
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   อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น  3 ประเภท ดังนี้ 
    1. ขีดความสามารถหลัก  (Core Competency)  หมายถึง  บุคลิกลักษณะหรือการ
แสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ 
ความเชื่อ และ อุปนิสัยของบุคคลในองค์กรโดยรวมจะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุ เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้โดยจะถูกก าหนดจากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์องค์การ 
    2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency) คือ ความสามารถด้าน
การบริหารจัดการ  เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหาร  และระดับพนักงานโดยจะแตกต่าง
กันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  (Role – Based) แตกต่างกันตามต าแหน่งทางการบริหาร 
งานที่รับผิดชอบ  ซึ่งบุคคลในองค์การจ าเป็นต้องมีในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จ และต้องสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ขององค์การ 
    3. ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency)  คือ ความรู้
ความสามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะเฉพาะ  ของงานต่าง ๆ 
(Job–based) เช่น  นักบัญชี  ควรต้องมีความรู้ทางด้านบัญชี  เป็นต้น  ซึ่งอาจเรียก ขีดความสามารถ
ชนิดนี้ว่า Functional  Competency หรือ  Job Competency เป็น Technical  Competency 
ก็ได้ อาจกล่าวได้ว่า ขีดความสามารถชนิดนี้เป็นขีดความสามารถเฉพาะบุคคล  ที่เกิดขึ้นจริงตาม
หน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จ าเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่นั้น จะต้องมีความสามารถเหมือนกัน 
    ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (2549) ได้
ก าหนดสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ 2 ประเภทคือ 
    1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล
ในต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งจะต้องมี  เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  ประกอบด้วย  สมรรถนะ 4 ด้าน  ดังนี้ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การ
บริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การท างานเป็นทีม 
     2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของบุคคลที่ก าหนดเฉพาะส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละสายงาน  
ได้แก่ 
      1) สมรรถนะประจ าสายงานของคร ูประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1.1) การออกแบบ
การเรียนรู้ 1.2) การพัฒนาผู้เรียน 1.3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
      2) สมรรถนะประจ าสายงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน  ดังนี้  2.1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์  2.2) การสื่อสาร
และการจูงใจ 2.3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.4) การมีวิสัยทัศน์ 
     ส่วนสมรรถนะท่ียังไม่ได้ก าหนด ได้แก ่สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency):  
ซึ่งเป็นสมรรถนะในลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ก าหนดเฉพาะสายวิชาชีพ  ดังแสดงไว้ในโมเดล
ในรายละเอียดดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แสดง Competency  Model ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา  ของ ก.ค.ศ. 
ที่มา: ส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549)  
 

เทือ้น  ทองแก้ว (2550) กล่าววา่ การแบ่งประเภทของสมรรถนะจ าแนกเป็น 5 ประเภทคือ 
  1. สมรรถนะส่วนบุคคล  (Personal Competencies)  หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี
เป็นความสามารถเฉพาะตัว  คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  เช่น  การต่อสู้ป้องกันตัว 
ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรมและนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบหรือ
ต้องมีความพยายามสูงมาก 
  2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ
การท างานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี  เป็นต้น 
  3. สมรรถนะองค์การ (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่
บุคคลต้องมีหรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทุกสายงาน  
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  2. การบริการที่ดี 
3. การพัฒนาตนเอง  4. การท างานเป็นทีม 

สายการสอน 
1. การออกแบบการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาผู้เรียน 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
สายงานอื่น ๆ 
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
2. การสื่อสารและการจูงใจ  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4. การมีวิสัยทัศน์ 
 
 

Core Competency 

           Functional Competency 

Specific Functional Competency 

ตัวอย่าง สายงานการสอน 
1. ความรู้ในกลุ่มสาระ/สาขา 
2. ทักษะการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสาขา 
3. บุคลิกลักษณะในกลุ่มสาระการเรียนรูส้าขา 
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  4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคล
ต้องมีหรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ  ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน 

5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) 
  ประเภทของสมรรถนะนั้นหากพิจารณาจากหลักการที่ยึดเป้าหมายขององค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนแล้วจะมีความสอดคล้องกัน  เพียงแต่ในการก าหนดรายละเอียดเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีแตกต่างกันท าให้มีการก าหนดข้อปลีกย่อยต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองในแต่ละเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถก าหนดได้ 3 ประเภทคือ 
  1. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency of Corporation) จะถูกก าหนดขึ้น
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายหลักขององค์กรเพ่ือให้สมาชิกทุกคน มีความรู้ ทักษะ  คุณลักษณะ
ตลอดจนบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานบรรลุสู่ความส าเร็จ 
  2. สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency or Role Competency) 
เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการในต าแหน่งความรับผิดชอบ ที่บุคคลที่เข้ามา
สู่ต าแหน่งนั้น ๆ ต้องปฏิบัติ   เพ่ือให้ภารกิจบรรลุตามมาตรฐานของต าแหน่งที่ถูกก าหนดไว้ 
  3. สมรรถนะตามต าแหน่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional  Competency) เป็น
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานั้น ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และคุณลักษณะ/เจตคติส่วนตน (Attribute) ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ  ซึ่งอาจเป็นเรื่องของวิชาชีพโดยเฉพาะและเป็นปัจจัยที่ท าให้สามารถท างานที่สูงกว่า  หรือ
ซับซ้อนกว่า  ได้ส าเร็จอย่างโดดเด่น 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการประพฤติมิชอบในราชการ
อ้างถึงใน สมนึก ทองเอ่ียม (2550) จัดแบ่งประเภทสมรรถนะของส านักงาน ป.ป.ช. ออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ  1) สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  ความสามารถทั่ว ๆ ไปที่บุคคลพึงได้รับการพัฒนาให้มีหรือ
เพ่ิมพูนเพ่ือเสริมการปฏิบัติงานหรือเสริมขีดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะงาน ได้แก่ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  คุณลักษณะสร้างสรรค์ส่วนบุคคล  2) สมรรถนะหลัก  หมายถึง  ความสามารถที่
บุคคลจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี เปรียบเป็นการต่อเติมและเสริมให้แก่ความสามารถที่มีอยู่ใน
ผู้ปฏิบัติงาน โดยสมรรถนะหลักนี้จะเป็นฐานความสามารถที่มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงาน โดยสมรรถนะหลักนี้
จะเป็นฐานความสามารถที่ต้องบ่มเพาะพัฒนาให้เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุการท างานและ 3) สมรรถนะ
เฉพาะงาน  หมายถึง  ความสามารถเฉพาะงานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในสายงานให้มีประสิทธิภาพตามขอบเขตลักษณะงานและเป้าหมายการจัดการประเภท
ของสมรรถนะในการท างาน 

สมรรถนะในการท างาน (Competency Model) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) หมายถึง ทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคน

ในองค์กรจ าเป็นต้องมีเป็นพ้ืนฐานที่จะน าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสมรรถนะหลักประกอบ
ไปด้วย 
   - รหัส ชื่อสมรรถนะหลัก 
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 - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) 
   - บริการที่ดี (Service Mind-SERV) 
   - ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) 
   - จริยธรรม (Integrity-ING) 
   - การสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 

2. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC) หมายถึง ความรู้  
ทักษะและ คุณลักษณะที่บุคลากรจ าเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ 
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ประกอบไปด้วย 

- รหัส ชื่อสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
- การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking-AT) 
- การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking-CT) 
- การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking-INF) 
- ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity-CS) 
- ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding-IU) 
- การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness-PROAC) 
- ความถูกต้องของงาน (Concern for Order-CO) 
- ความมั่นใจของตนเอง (Self Confidence-SCF) 
- ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility-FLX) 
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing-CI) 
- สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality-AQ) 
- การประสานงาน (Coordination-COOR) 
- การวางแผน (Planning-PLAN) 
- การติดตามงาน (Follow up-FO) 
- การเจรจาต่อรอง (Negotiation-NE) 
- การแก้ปัญหา (Problem Solving-PS) 
- การให้ค าปรึกษา (Consultation-CONSULT) 
- การบริหารงานวิจัย (Research Management-RM) 
- การบริหารโครงการ (Project Management-PM) 
- การบริหารงบประมาณ (Budget Management-BM) 
- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Literacy-ENG) 
- ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ IT (IT Literacy-IT) 
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- ความสามารถในการจัดท าเอกสาร (Writing Literacy-WRITE) 
3. สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency: MC) หมายถึง 

ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จ าเป็นส าหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับ
จัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ ซึ่งสมรรถนะด้านการบริหาร ประกอบไปด้วย 
   - รหัส ชื่อสมรรถนะด้านการบริหาร 

- วิสัยทัศน์ (Visioning-VI) 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management-CM) 
- การให้อ านาจผู้อ่ืน (Empowerment-EM) 
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management-PM) 
- การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) 

4. ความรู้ตามสายงาน (Job Competency: JC) หมายถึง ความรู้เฉพาะสายงานที่ 
 จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ซึ่งความรู้ตามสายงาน ประกอบไปด้วย 

 - รหัส ชื่อสมรรถนะตามสายงาน 
 - ความรู้ด้านงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Knowledge) 
 - การบริหารด้านงานสารสนเทศ (Information Technology  

 Management) 
- ความรู้ด้านงานบัญชี (Accounting Knowledge) 
- ความรู้ในด้านงานคลังพัสดุและจัดซื้อ (Store and Purchasing  
  Knowledge) 

สมรรถนะในการท างาน 
ระบบสมรรถนะในการท างาน (Competency Model) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการ สรรหารักษา และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ต าแหน่งก าหนดเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลตามที่คาดหวังไว้ 

ส านักงานศาลปกครอง, 2557 (อ้างถึงใน จรัมพร ประถมบูรณ์, 2548) ได้แบ่งสมรรถนะไว้
เช่นเดียวกันโดยแบ่งสมรรถนะความสามารถของส านักงานศาลปกครองออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. สมรรถนะของส านักงาน (Organization Competencies) เป็นความสามารถที่
ส านักงานศาลปกครองจะต้องเป็นต้องมีและต้องท าคือเป็นองค์กรมืออาชีพในการสนับสนุนการ
พิจารณาคดีปกครองอย่างมีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครองมีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือเข้าถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆ และ
เป็นองค์กรน าในการส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย 

2. สมรรถนะหลักของข้าราชการ (Core Competencies) เป็นสมรรถนะของข้าราชการทุกคนที่
จ าเป็นต้องมีต้องเป็นและต้องท าเพ่ือให้สมรรถนะของส านักงานบรรลุไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์
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ที่ตั้งไว้เช่นเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายปกครองต้องใฝ่รู้พัฒนาตนเองเพ่ือท าให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครองซึ่งเป็นสมรรถนะขององค์กร 

3. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) เป็นสมรรถนะของข้าราชการที่ 
ต้องมีต้องเป็นและต้องท าในแต่ละกลุ่มงานหรือต าแหน่งงานโดยในบางกลุ่มงานหรือต าแหน่งอาจแบ่ง
รายละเอียดออกเป็นสมรรถนะร่วมของกลุ่มงานและสมรรถนะเฉพาะของกลุ่มงานในแต่ละด้านลงไป
อีกตามความจ าเป็นของแต่ละลักษณะงานเช่นกลุ่มงานพนักงานคดีที่มีชื่อต าแหน่งเหมือนกันแต่
รับผิดชอบงานไม่เหมือนกันเช่นพนักงานคดีที่ท างานประจ าองค์คณะกับพนักงานคดีที่ท างานวิจัยต้อง
มีสมรรถนะร่วมที่เหมือนกันคือต้องมีความสามารถเกี่ยวกับคดีปกครองเหมือนกันและมีความสามารถ
เฉพาะที่แตกต่างกันตามลักษณะงานที่แตกต่างกันพนักงานคดีประจ าองค์คณะต้องเน้นทักษะการ
จัดท าส านวนเป็นพิเศษส่วนพนักงานคดีที่ท างานวิจัยก็จะเน้นทักษะเทคนิคการวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัยเป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม, 2553) 
ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนโดย
ทัง้ระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievment Motivation) การบริการที่ดี (Service Mind) ความเชี่ยวชาญใน
อาชีพ (Experties) จริยธรรม (Integrity) และความร่วมมือร่วมใจเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Job Competency) คือสมรรถนะที่ ก าหนดเฉพาะ 
ส าหรับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึน้ซึ่งก าหนดให้ทุกกลุ่มงานมี 3 สมรรถนะได้แก่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่
ดีและความเชี่ยวชาญในอาชีพยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะตามสมรรถนะหลัก 

ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2549) กล่าวถึง “ตัวแบบสมรรถนะ”  ในองค์การมีอยู่ 2 ประเภท 
(โดยไม่รวมสมรรถนะส่วนบุคคลซึ่งเป็นความสามารถหรือทักษะเฉพาะตัวบุคคลซึ่งเป็นผลส าเร็จที่
เกิดข้ึนโดยตัวบุคคล) คือ 

1) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คือ “สมรรถนะ” หลักขององค์การที่ต้อง
มีในงานทุกต าแหน่งองค์การที่มีความแตกต่างและมีความได้เปรียบหรือต้องการสร้างความเป็นเลิศ
ให้กับหน่วยงานของตนมักจะก าหนดค่านิยมหลักขึ้นในองค์การค่านิยมในองค์การมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาองค์การพฤติกรรมของคนในองค์การเป็นสิ่งสะท้อนถึงค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การ
ต่อสังคมฉะนั้นค่านิยมที่เป็นพฤติกรรมที่บุคคลในองค์การแสดงออกในการให้บริการการปฏิบัติงาน
หรือการบริหารงานและการก าหนดนโยบายก็ตามจึงต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การค่านิยมหลัก
ขององค์การจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมขององค์กา ร
ค่านิยมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความคิดโดยรวมขององค์การดังนั้นองค์การจะดีหรือไม่จะประสบผลส าเร็จ
เพียงใดสามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกของคนในองค์การซึ่งสะท้อนเป็นค่านิยมร่วม
ขององค์การในการก าหนดวัฒนธรรมองค์การจึงมักนิยมก าหนดเป็น “ค่านิยมหลัก” (Core Values) 
ซ่ึงจะต้องเป็นค่านิยมที่ถาวรสมาชิกทุกคนจะต้องน้อมน าเอา “ค่านิยมหลัก” นั้นเข้าไว้ในสามัญส านึก
เป็นทัศนคติของคนท างานเพ่ือแสดงออกต่อผู้รับบริการและต่อสังคมโดยรวม 
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  “ค่านิยมหลัก” เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับ “สมรรถนะหลัก” ขององค์การเพราะ
เมื่อองค์การก าหนด “ค่านิยมหลัก” ขององค์การเป็นไปตาม 3 ประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้นหรือ
นอกเหนือจากนี้องค์การจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรภายในโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มี
แนวคิดหลักการพฤติกรรมและความเชี่ยวชาญความสามารถให้เป็นไปตามนั้นจะต้องมีการฝึกฝน
เรียนรู้พัฒนาและขัดเกลาปลูกฝัง “สมรรถนะ” ให้กับบุคลากรตลอดเวลาของการประกอบอาชีพนั้น
หน่วยงานสามารถประเมินประสิทธิภาพของผลงานจาก “สมรรถนะ” ที่เกี่ยวข้องได้ดังนั้นองค์การจะมี 
“สมรรถนะหลัก” ที่สมาชิกทุกคนต่างมีวัฒนธรรมหรือค่านิยมร่วมกันที่ถาวร 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง
ความรับผิดชอบนอกจากสมรรถนะหลักที่องค์การต้องก าหนดขึ้นและถ่ายทอดปลูกฝังให้กับสมาชิกทั้ง
องค์การแล้วยังมีสมรรถนะส าคัญที่องค์การต้องก าหนดขึ้นเพ่ือให้ภารกิจหน้าที่ขององค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์องค์การนั่นคือสมรรถนะเฉพาะซึ่งเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นที่องค์การก าหนดขึ้น
ส าหรับต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เช่นสมรรถนะในต าแหน่งผู้บริหารสมรรถนะต าแหน่งงานธุรการหรือ
สมรรถนะในงานต าแหน่งอ่ืน ๆ ตัวอย่าง “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต่อภารกิจต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ 

1) สมรรถนะเฉพาะด้านการบริหารเป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญและจ าเป็น
ต่อบุคลากรที่มีต าแหน่งในระดับบริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมงานกลุ่มต่าง ๆ  โครงการ
ต่างๆหรือกลุ่มงานบริหารต่าง ๆ ก็ตามนั้นจ าเป็นต้องมีความสามารถทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกลุ่มงานฝ่ายส านักหรือทั้งหน่วยงานซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างส าคัญกับการคิดวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจภาวะผู้น าในทีมงานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การเป็นต้น 

2) สมรรถนะเฉพาะด้านงานธุรการสมรรถนะที่มีความส าคัญ และจ าเป็น
ต่อบุคลากรในต าแหน่งนี้เช่นงานอ านวยการและสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆตามขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานที่เก่ียวข้องงานประสานโครงการการสื่อสารเป็นต้น 

3) สมรรถนะเฉพาะด้ านงานประจ าตามต าแหน่ งหน้ าที่ สมรรถนะที่ มี
คว ามส าคัญและจ าเป็นต่อบุคลากรในต าแหน่งนี้คือการด าเนินงานในขั้นตอนของกระบวนการ
ปรับปรุงและพัฒนางานการจัดการในงานประจ าการวิเคราะห์งานและงบประมาณเป็นต้น 

ผู้วิจัยได้สรุปประเภทของสมรรถนะว่า จะต้องมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า 
สายงานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ หรือความสามารถในหน้าที่งานที่
รับผิดชอบอยู่ในต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ  

2.1.5 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
จากการศึกษาได้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะนั้น ได้มีนักวิชาการและ

นักการศึกษาได้ก าหนดและให้แนวคิดท่ีหลากหลายไว้ดังนี้ 
   หลักแนวคิดของ เดวิด แมคเคลล์แลนด์ (David Mcclelland, 1973) ได้สรุปองค์ประกอบ
ของสมรรถนะไว้ 5 ส่วน คือ 

 1. Skills: ทักษะหรือความช านาญหรือประสบการณ์ที่บุคคลได้ฝึกฝน และปฏิบัติจน
มีความช านาญ 
  2. Knowledge: ความรู้ที่บุคคลได้เรียนรู้ และสั่งสมมาด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ 
จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่บุคคลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ 
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  3. Self – Concept: เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ (Self-
image) ของตนหรือสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าเป็นตัวตนของเขาหรือองค์ประกอบที่เป็นลักษณะของตนเอง 
  4. Trait: คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล เช่น อุปนิสัย พฤติกรรมในการประพฤติ
และปฏิบัติ การเป็นผู้น า การใช้เหตุผล ความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ฯลฯ 
  5. Motive: แรงจูงใจ หรือแรงขับจากภายใน (Drive) จากตัวบุคคลให้แสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะที่เขาพึงประสงค์ เช่น ต้องการความส าเร็จในงาน ต้องการอ านาจ หรือต้องการในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งเป็นความต้องการซึ่งซ่อนลึกอยู่ในตัวบุคคล 
  ส านักพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถในระยะต่อมานั้น พบว่า Lyle M. Spencer (1990 
อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2546 และ Spencer Book, 1993 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2546) ยัง
ไม่ได้ท าการศึกษาเรื่องความสามารถต่อ โดยเชื่อว่า ความสามารถประกอบด้วย 
   1. แรงจูงใจ  (Motive) คือ แรงขับ ทิศทางและการเลือก เป็นสิ่งที่คนท างานติดอยู่
ตลอดเวลาหรือต้องการเพื่อเป็นเหตุผลของการปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน 
   2. คุณลักษณะ (Trait) คุณลักษณะที่ก าหนดวิธีการประพฤติหรือการตอบสนอง
อย่างคงท่ีด้วยลักษณะของความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมตนเองและคุมความเครียด 
   3. แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) เป็นทัศนคติ คุณค่า หรือความนึกคิดของ
ตนเองที่ท าให้เกิดและสนใจในสิ่งที่ท าอยู่ 
   4. ความรู้ในเนื้อหา  (Content Knowledge) คือ ข้อเท็จจริงหรือวิธีด าเนินการซึ่ง
เป็นสารสนเทศที่มีขอบเขตเฉพาะของแต่ละคน อาจจะเป็นด้านเทคนิค (Technical) หรือมนุษย์
สัมพนัธ์ 
   5. ความคิดเชิงเหตุผลและทักษะพฤติกรรม (Cognitive & Behavioral Skill) คือ 
ความสามารถที่จะท างานทั้งทางกายภาพและใช้สติปัญญารายละเอียดดังภาพที่ 2.3 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แสดง  Iceberg Model Competency 
ที่มา:  Spencer, Lyte M., & Spencer, Signe M. (1993)  
 

  สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer, Lyte M., & Spencer, Signe M., 1993 
อ้างถึงใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) อธิบายว่าภายใต้ความหมายของคุณลักษณะเฉพาะของสมรรถนะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ 

 
ทักษะ (Skill)   

ความรู้ (Knowledge) 

แรงจูงใจ (Motives/Attitude) 

สิ่งที่มองเห็น 

สิ่งที่ซ่อนเร้น 

ทัศนคต ิ
(Self-Concept) 

คุณลักษณะ
(Trait) 

ทักษะ 

แนวคิดของตนเอง 

ลักษณะนสิัย ค่านยิม 

แรงจูงใจ 
เจตคต ิ

ความรู ้

บุคลิกภาพหลัก : 
พัฒนาได้ยากทีสุ่ด 

พื้นผิว : พัฒนาได้ง่าย 
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  1. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลมักเฝ้าคิดถึงตลอดเวลาหรือมัก
ต้องการตลอดเวลาซึ่งน าไปสู่การกระท าของบุคคล หรือ เป้าหมายเฉพาะบางเรื่อง ขณะเดียวกันก็ชี้
ทาง และคัดสรรพฤติกรรมให้แตกต่างจากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
  2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองที่ท า
สม่ าเสมอกับสถานการณ์หรือข่าวสารที่ได้รับ 
  3. มโนทัศน์ในตน (Self-concept) หมายถึง  ภาพลักษณะของตัวเอง  คุณค่าความเชื่อ
หรือทัศนคติของบุคคล 
  4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง  ข่าวสารหรือข้อมูลที่บุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ  
  5. ทักษะ (Skills)  หมายถึง  ความสามารถที่จะแสดงออก หรือการกระท าเรื่องงาน
ทั้งท่ีเป็นงานด้านจิตใจหรือกายภาพ 
  และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะบุคคล ที่ส่งผลต่อ
ผลส าเร็จของงานนั้น Spencer and Spencer (1993) อธิบายว่า สมรรถนะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยเจตนา 
(Intent) ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้านแรงจูงใจและลักษณะนิสัย (Motive or Trait Force) ที่ท าให้เกิดการกระท าที่
น าไปสู่ผลลัพธ์ พฤติกรรมที่ปราศจากเจตนาไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะ ซึ่งเป็นลักษณะของความสัมพันธ์
อย่างมีเหตุผล รายละเอียดดังภาพที่ 2.4 
 
   ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลของสมรรถนะ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะบุคคล  
ที่มา:  Spencer, Lyte M., & Spencer, Signe M. (1993)  

 
จากแนวคิดของ Spencer และ Spencer แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบ

ของสมรรถนะซึ่งเป็นที่มาของสมรรถนะบุคคล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของงานสุกัญญา 
รัศมีธรรมโชติ (2550ก) ได้สรุปแนวคิดของ Shermon and Parrry ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
Spencer and Spencer ว่าสมรรถนะเกิดจากองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็น
บทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึ่งสัมพันธ์กับผลงาน และสามารถวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณลักษณะบุคคล พฤติกรรม ผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจ 
คุณลักษณะ 
วิธีคิด 
ความรู้ 
 
 
 

ความตั้งใจ การกระท า ผลลัพธ์ 

ทักษะ 
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และสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม และเป็นคุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันน ามาสู่ผลงานและ
น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ  ลักษณะของความสัมพันธ์รายละเอียดดังภาพที่ 2.5 
 
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงานและผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงานและผลลัพธ์ 
ที่มา:  Spencer, Lyte M., & Spencer, Signe M. (1993)  
 
   ณรงค์วิทย์  แสนทอง (2551)  กล่าวถึง สมรรถนะว่า  มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
คือ ความรู้ ในงาน (Knowledge-K) ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill-S) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Personal Attributes-A) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความรู้ในงาน  คือ ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการท างาน ในต าแหน่งงาน
นั้น ๆ  ทั้งความรู้ทางทฤษฎี ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์  ความรู้ที่เป็นข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
  2. ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน หมายถึง ทักษะที่จับต้องได้และเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  เป็นต้นอีกส่วนหนึ่งคือ ทักษะ
ทางการคิด (Mental Skill) ที่จับต้องไม่ได้  เช่นทักษะการเจรจาต่อรอง  ทักษะการน าเสนอ เป็นต้น 
  3. คุณลักษณะส่วนบุคคล  โดยทั่วไปมักจะประกอบด้วย 1) ความสามารถในการคิด
หรือการใช้สมอง  หมายถึง  การคิดเป็น  รู้จักคิด คิดอย่างมีเหตุผล เช่น  การคิดเชิงวิเคราะห์  การคิด
เชิงกลยุทธ์  การคิดสร้างสรรค์  การตัดสินใจ 2) ทัศนคติ / ความเชื่อ  เช่นการมองโลกในแง่ดี การ
เชื่อว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 3) บุคลิกลักษณะ เช่น การพูดจานิสัยใจคอ 4) แรงจูงใจ เช่น ความมุ่งมั่น
ต่อความส าเร็จ 
  บอยแอทซิส (Boyatzis, 1982 อ้างถึงใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) กล่าวว่า  รูปแบบ
ของสมรรถนะหมายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ  5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

บุคคลมี Competency 
ที่จ าเป็นต่องาน 

Competencyก่อให้เกิดพฤติกรรม 
(การกระท าและความคิด) 
ที่จ าเป็นต่องาน 
 

พฤติกรรมก่อให้ผลงาน 
(สินค้าและบริการ) 
 ผลงานนัน้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ที่องค์การต้องการ 
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  1. แรงจูงใจ (Motives) คือ  เรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ 
โดยปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและน าไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
  2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) คือ ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนอง
ต่อสิ่งกระตุ้นที่เหมือนกัน  แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับที่มีสติและไม่มีสติ 
  3. ภาพลักษณ์ (Self-image) คือ ความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจ ค าจ ากัด
ความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง 
  4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัดฐาน
ในสังคมท่ีเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมที่ตนอยู่ 
  5. ทักษะ (Skill)  คือ  ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
จนบรรลุเป้าหมายการท างาน 
  อนันต์  นามทองตัน (2554) สรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะของบุคคลจะ
พิจารณาแยกออกเป็น 3 กลุ่ม  ตามหลักการ KSA ดังนี้ 
  1. กลุ่มความรู้ (Knowledge-K) ได้แก่ 
     1) ข้อมูล/สิ่งที่ได้รับจากการศึกษา 
     2) การฝึกอบรม/สัมมนา 
     3) การศึกษาด้วยตนเอง 
     4) การสนทนา 
     5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  2. กลุ่มทักษะ (Skill-S) ได้แก่ 
     2.1 ด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skill-M) 
           1) การบริหารควบคุมการปฏิบัติงาน 
           2) ระบบความคิดในการจัดการ 
     2.2  ด้านการปฏิบัติงาน (Technical Skill-T) 
           1) ทักษะเชิงเทคนิคท่ีจ าเป็นในการท างานที่แตกต่างกัน 
  3. กลุ่มคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute-A) ได้แก่ 

   1) ความคิด 
     2) ความรู้สึก 
     3) ทัศนคติ 
     4) แรงจูงใจ 
     5) ความต้องการส่วนตนติดตัวมาและเปลี่ยนแปลง 

ส านักงานศาลปกครอง (อ้างถึงใน จรัมพร  ประถมบูรณ์, 2548) ได้สรุปความหมาย 
สมรรถนะ (Competency)  มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้” เช่นความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายปกครอง 

2. ทักษะ (Skills) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ท า” เช่นทักษะด้าน ICT ทักษะด้าน 
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เทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความ
ช านาญในการใช้งาน 

3. พฤติกรรมที่พึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “เป็น” เช่น
ความใฝ่รู้ความซื่อสัตย์ความรักในองค์กรและความมุ่งมั่นในความส าเร็จสิ่ งเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไปใน
จิตใจต้องปลูกฝังสร้างยากกว่าความรู้และทักษะแต่ถ้าหากมีอยู่แล้วจะเป็นพลังผลักดันให้คนมี
พฤติกรรมที่องค์กรต้องการ 

ฮูซเฟลการ์แนทคอลเลค (Hugh Field Garnett College, 2006) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบ
สมรรถนะของครูโดยพ้ืนฐานทางการศึกษา ประกอบไปด้วย 1. ความรู้ 2. เทคนิค กลวิธี ความสามารถ
ทางเทคนิค 3. ลักษณะรูปแบบ 

ไมทรานิ เดลซิล และฟิทท (MitraniDalziel & Fitt, 1993 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 
2546) กล่าวว่าใน Competency Based Human Resource Management สรุปองค์ประกอบ
รายละเอียดดังภาพที่ 2.6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 สรุปองค์ประกอบสิ่งที่ก าหนด 
ที่มา: Mitrani, A., Dalziel, M., fitt, D. (1992)  
 

จากการที่นักวิชาการกล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะ ผู้ วิจัยได้สรุปว่า
องค์ประกอบของสมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองหรือ
ทัศนคติแรงจูงใจ บทบาททางสังคมรวมถึงเทคโนโลยีขององค์กรในการท างาน ที่สามารถจะน ามา
ประยุกต์ใช้ให้มีผลงานที่โดดเด่นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและให้เหมาะกับ
ต าแหน่งงานนั้น ๆ 

2.1.6 สภาพและปัญหาสมรรถนะของครู 
 จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น, 2551) พบว่า มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ท าให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียนและทรัพยากร
เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบจุดอ่อนหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มี

 
 

      คุณลักษณะส่วนบุคคล                       พฤติกรรม                    ผลการปฏิบัติงาน 
   แรงจูงใจ                                   ทักษะ 
           คุณลักษณะ 
         แนวคิดของตน 
        ความรู้ในเนื้อหา 
 

สิ่งที่ก าหนด การปฏิบัติ ผลลัพธ์ 
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สมรรถนะสูงหรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับรายงาน
ผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ที่พบว่า สภาพ
ปัญหาของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวิชาการปัญหาหนึ่ง  ได้แก่ การขาด
แผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรที่ชัดเจน ขาดการแนะน า นิเทศช่วยเหลือ และติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านวิชาการซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่พบว่ามีการขาดแคลน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและที่มีอยู่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขาดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหามานานจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาที่ควรด าเนินการ คือ 
ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้ชัดเจน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องดังนั้นส าหรับ
ผลผลิตทางการศึกษา นักวิชาการไทยได้วิพากษ์ถึงสาเหตุในท านองเดียวกันว่าเกิดจากคุณภาพของครู 
เช่น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) กล่าวถึง การขาดแคลนครูว่ายังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
และชั้นเรียน  ครูได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการต่ า ครูมีชั่วโมงการท างานสูง ในขณะมุมมองของ
สมพงษ์  จิตระดับ (อ้างถึงใน BAIBALL99, 2010) มองถึงปัญหาคุณภาพ ครูยุคใหม่จึงต้องหาวิธีการ
ขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหาแตกต่างและรุนแรงมากกว่าเดิม เช่น ต้องมีทักษะด้านการ
ลดความขัดแย้ง  การสร้างความร่วมมือหรือ Soft  Skills โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมจิต
วิญญาณของนักเรียนที่ขาดหายไปด้วยการเสริมด้วยจิตตปัญญาศึกษาหรือการศึกษาที่เน้นการพัฒนา
จิตใจ  ซึ่งเป็นคุณภาพภายในของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดย
ปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยกหรือตัดสินถูกผิด ขาวด า ควบคู่ไปกับการสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  โดย
การตั้งโจทย์หรือจัดการเรียนด้วยกิจกรรม  โครงงาน  ครูจึงถูกคาดหวังให้สามารถปรับตัวเข้ากับโลก
ยุคไอที (IT) และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายบ่อยครั้งท าให้เกิดผลกระทบและเป็นปัญหาด้านสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างมาก
ซึ่ง Bray Mark (2003) กล่าวถึง ปัญหาผลกระทบที่เกิดจาการควบคุมการจัดการศึกษา รวมถึงการ
ล้วงลูกการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายเปลี่ยนแปลงไปมาของผู้บริหารระดับสูงว่า ท าให้สถานศึกษา
ต้องขาดความเป็นเอกภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูต้อง
ว้าวุ่นกับการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปโครงสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ จนไม่มีเวลาพอที่จะเตรียมการสอนและ
สอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้น ขัดแย้งกับหลักการกระจายอ านาจและน าไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษา 

2.1.7 ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะ 
การน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ต่อบุคลากร

ผู้บริหารหน่วยงานผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (เทื้อน ทองแก้ว, 2550) ดังนี้ 
บุคลากร (Employee) 

1. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู้ทักษะและคุณลักษณะ)  
ว่าอยู่ในระดับใดมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้างและจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง 
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2. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมใน
ต าแหน่งนั้นอย่างไรบ้างและสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

3. ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Development) ของตนเอง 
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามสมรรถนะได้อย่างชัดเจน  

บริหารระดับหน่วยงาน (Director) 
1. ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้ทักษะและคุณลักษณะ) 

ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเป็น
รายบุคคลเพ่ือให้เหมาะกับงานท่ีปฏิบัตินั้น 

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานใหต้รง
กับคุณสมบัติของต าแหน่งงานนั้น ๆ 

ผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) 
1. สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจวัฒนธรรมองค์กรหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร

มาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจนให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 
2. ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพของบุคลากรใน

องค์กรและสามารถน าไปใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างดี 
3. สามารถน าไปใช้วัดผลการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครู 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้ก าหนดสมรรถนะหลักส าหรับ
ข้าราชการ ตามหลักการหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. ที่ นร1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง
มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ค าจ ากัดความของสมรรถนะหลัก ว่าเป็นคุณลักษณะ
ร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ประการได้แก ่

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
ค าจ ากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐาน

นี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีก
ทั้งยังหมายถึง การสร้างสรรค์พัฒนางานผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ ยากและท้า
ทายที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

2.  การบริการที่ดี (Service Mind) 
ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อ

ประชาชนข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
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ค าจ ากัดความ : ความสนใจ ใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
ค าจ ากัดความ : การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย

คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
5. การท างานเป็นทีม (Team Work)  

ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถใน
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2549)  ได้ก าหนดสมรรถนะ  
ครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 

    1. สมรรถนะหลัก (Core  Competency)  เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาทุกคนต้องมี  ประกอบด้วยสมรรถนะ  4  ด้าน คือ 
         1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ได้แก่  ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน  ความสามารถ
การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 

        1.2 การบริการที่ดี  ได้แก่  ความสามารถในการสร้างระบบบริการ  และความสามารถ
ในการให้บริการ 
         1.3 การพัฒนาตนเอง  ได้แก่  ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  ความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้  
ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ  และความสามารถในการในการ
ประมวลความรู้และน าความรู้ไปใช้ 

        1.4 การท างานเป็นทีม  ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นทีม
และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional  Competency)  เป็นสมรรถนะเฉพาะที ่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งตามสายงานครู ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 

         2.1 การจัดการเรียนรู้  ได้แก่   ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
และความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.2 การพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจ าชั้น/ประจ าวิชา  การก ากับดูแลชั้นเรียน/ประจ าวิชาต่าง ๆ 
 2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน ได้แก่จัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียน/รายวิชา 
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 2.4 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการวิจัย ได้แก่ความสามารถในการท าความ
เข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ในการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) กล่าวถึงรายละเอียด 
ของสมรรถนะ ดังนี้ 

ก. สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย   
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. การบริการที่ดี ได้แก่  ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
    2.1 การพัฒนาตนเอง  ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า  หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และ  

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
   2.2 การท างานเป็นทีม  ได้แก่  การให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน เสริมแรง  ให้ก าลังใจแก่

เพ่ือนร่วมงาน  การปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน  หรือแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
ข. สมรรถนะประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์  ได้แก่ ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้ว
แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรอกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด  สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดท าอย่าง
เป็นระบบ  เพ่ือแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 2. การออกแบบการเรียนรู้  ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ 
 สามารถออกแบบการเรียนรู้และน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 3. การพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ การ
จัดการข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจ าชั้น/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียน/ประจ าวิชาต่าง ๆ  

      จากข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะครูไทยที่ ส านักมาตรฐานวิชาชีพ  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดไว้สามารถสังเคราะห์สมรรถนะได้ 13 ด้านดังนี้ 

 1. สมรรถนะด้านความรู้และการสื่อสาร  ได้แก่  มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและวิชาที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายได้ถูกต้อง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนในการแสวงหาความรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และสามารถเขียน
เอกสารทางวิชาการ 

 
 



38 
 

   2. สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร  ได้แก่ สามารถจัดท าหลักสูตร  วิเคราะห์
หลักสูตร  น าหลักสูตรไปใช้ได้บรรลุจุดประสงค์ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและประเมินหลักสูตรทั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 

 3. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  ได้แก่  สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล  และผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการและสนใจ สามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  และสามารถเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์และแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

  4. สมรรถนะด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ได้แก่ สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจ าชั้นเรียนและวิชา สามารถก ากับดูแลและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

 5. สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล  ได้แก่ สามารถวัดและประเมินได้ตามสภาพ
ความเป็นจริง น าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร  อีกท้ังสามารถ
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

 6. สมรรถนะด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา  ได้แก่  
สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

 7. สมรรถนะด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่  มีความรู้เกี่ยวกับ  
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 8. สมรรถนะด้านจิตวิทยาส าหรับครู ได้แก่  มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้ เรียน  
ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตน  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือให้ผู้เรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน  สามารถให้ค าปรึกษาแนะแนวและติดตามประเมินผลเพ่ือป้องกัน  หรือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

 9. สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ สามารถร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนสามารถร่วมกับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน สามารถจัดบริการทางวิชาการและสังคมให้แก่ชุมชน 

 10. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ มีความรัก  
เมตตาต่อผู้เรียน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวิสัยทัศน์และศรัทธาในวิชาชีพครู  ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งกาย วาจา และจิตใจ  ปฏิบัติ ตนตามกติกา
ของสังคมและด ารงชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมและดีงาม 

 11. สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ได้แก่  มีความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
สามารถสนับสนุน ให้ก าลังใจยกย่องเพ่ือนร่วมงานในแต่ละโอกาส ยอมรับข้อตกลงของทีมงาน และ
สามารถปฏิบัติตนเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี 
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 12. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
ได้แก่  ยอมรับในการปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเอง  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเป็นผู้น าทางวิชาการ  มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน  และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

13. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ได้แก่  สามารถวิเคราะห์ตนเอง
วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของสถานศึกษา  สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน, สมรรถนะวิชาชีพครูไทย (2556 
อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) กล่าวว่า  การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของครูภายใต้ สังคมแห่ง
ยุคโลกาภิวัตน์ หรือ The Globalization นั้นได้มีการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ครูในหลายหน่วยงาน ในที่นี้ขอน าเสนอบทสรุปการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ได้พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของครูไทย โดยแบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)  ประกอบด้วย       
6 สมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 

หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ภารกิจงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการ
ให้บริการ และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 
สมรรถนะที่ 4  การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 

สนับสนุน เสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน  การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนหรือทีมงาน  แสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท า งานร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือสร้างและด ารง
สัมพันธภาพของสมาชิกตลอดจนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

สมรรถนะที่ 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 
หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะคือ  
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 

Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้
อย่างสอคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และ การวัดประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การใช้สื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ
เป็นไทย  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้เรียน 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่
ผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom  Management) หมายถึง การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา การก ากับ
ดูแลชั้นเรียน/รายวิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้ เรียน 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา 

สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis  
Synthesis & Classroom Research) หมายถึง  ความสามารถในการท าความเข้าใจ แยกประเด็น
เป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวิเคราะห์รายการพฤติกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสังเคราะห์รายการพฤติกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรม
ของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู  
(Adult Development) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Dialogue) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agency) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน (Concern for Improving Pupil Achievement) 

สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
(Relationship & Collaborative-Building for Learning Management) หมายถึง การประสาน
ความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
กล่าวโดยรวมว่าสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ า     

สายงาน (Functional Competency) 6 สมรรถนะที่กล่าวมานั้น เป็นปัจจัยส าคัญของการน าไปก าหนดเป็น   
กลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท (Context) 
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และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาครูยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ได้ก าหนดไว้เป็นวาระส าคัญในวงการศึกษาไทย 

จิติมา วรรณศรี (2556) กล่าวว่า สมรรถนะของครูถูกก าหนดมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก ่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ก าหนดมาตรฐานด้านความรู้ไว้ 9 มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติของครูไว้ 10 ด้าน และ
สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดสมรรถนะของครูไว้ 8 ด้าน ซึ่ง
สามารถสังเคราะห์มาตรฐานอันเป็นสมรรถนะของครูที่พึงประสงค์ ได้ 12 ด้าน ดังนี้ 

1. สมรรถนะด้านความรู้วิชาเฉพาะ การมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร  สามารถวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

น าหลักสูตรไปใช้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
3. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบและจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ 
4. สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล  สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือในการวัดประเมินผลได้

อย่างเหมาะสมตรงตามสภาพจริง  สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้และน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สมรรถนะด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยคิดค้น ทดลองและ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

7. สมรรถนะด้านจิตวิทยาและการจัดการชั้นเรียน มีความเข้าใจธรรมชาติผู้เรียน  สามารถ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน จัดท าข้อมูล
สารสนเทศประจ าชั้นเรียนสามารถก ากับดูแล แก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนและสามารถช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน า ส่งเสริมความถนัดเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

8. สมรรถนะด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายได้ถูกต้อง ตรงประเด็น สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการและ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือแสวงหาความรู้หรือสื่อสารได้ 

9. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของสถานศึกษา สามารถสังเคราะห์หรือจัดท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน สามารถสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ วิธีการสอนหรือสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

10. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง ยอมรับและ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนางานและวิชาชีพ  
สามารถเลือกวิธีพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานเป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือแสวงหาความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอและเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

11. สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม  สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตน  ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น  ปฏิบัติตนตามบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม  สามารถสร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชน  ร่วมมือกับชุมชนในการด าเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษาหรือชุมชน  และสามารถจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

12. สมรรถนะด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรัก เมตตาและ
ปรารถนาดีต่อผู้เรียน  มีความศรัทธาในวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความอดทน
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

สมรรถนะครูดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้ของครูทั้งด้านเนื้อหาในภาคทฤษฎีและจากการ
ฝึกฝนเกิดจากการเรียนรู้ของครูทั้งด้านเนื้อหาในภาคทฤษฎีและจากการฝึกฝนทักษะ  ประสบการณ์
ปฏิบัติ  ตลอดจนการปลูกฝัง  อบรมบ่มเพาะผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งหากจัดกลุ่มสมรรถนะตาม
ลักษณะการเรียนรู้  สามารถจัดได้ 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1. กลุ่มสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรู้เนื้อหาภาคทฤษฎีเป็นหลัก ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 
ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้วิชาเฉพาะ สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล สมรรถนะด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และสมรรถนะด้านจิตวิทยาและการจัดการชั้นเรียน 

2. กลุ่มสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเป็นหลัก  ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ  ได้แก่  
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมรรถนะด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร  สมรรถนะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  สมรรถนะด้านการท างานเป็น
ทีม  และสมรรถนะด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะของครูที่พึงประสงค์ 12 ด้านที่เสนอข้างต้น  สะท้อนถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติ บุคลิกลักษณะของครูที่เกิดจากการสั่งสม  และเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจาก
สถาบันผลิตครูเป็นเบื้องต้น  สมรรถนะของครูมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตครู  
กล่าวคือ หากสถาบันผลิตครูสามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาครูให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ  
บุคลิกลักษณะของบัณฑิตครูที่พึงประสงค์  เมื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะเป็นครูดีและมีสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องน าไปปฏิบัติ  เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ครอบคลุมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน เพ่ือให้ได้บัณฑิตครูที่มีคุณภาพ 
ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนต่อผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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2. ด้านความรู้  มีความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีกระบวนการและทักษะในสาขาวิชาที่สอน
อย่างชัดเจนมีความเข้าใจพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี 
งานวิจัยและปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและ
ตนเอง  และสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชนมีความเป็นกัลยาณมิตร สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบและร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล สามารถใช้ภาษาพูด 
ภาษาเขียนในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

6.1 ด้านการสอน  มีทักษะในการวางแผนและออกแบบการสอน  ทักษะการสอน  สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหา  รวมทั้งทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6.2 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  และน าผลการประเมินใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ด้านการจัดการชั้นเรียน สามารถสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สามารถ
จัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียนในชั้นเรียน 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ (Professor Emeritus) Matti Meri แห่ง University of Helsinki 
การก าหนดสมรรถนะหลักส าหรับครู (Teacher’s Core Competences) เนื่องจากการจัดการศึกษา
ของประเทศฟินแลนด์มีชื่อเสียงเป็นที่ได้รับการยอมรับว่ามี คุณภาพ สามารถสืบค้นได้จากแหล่ง
สืบค้นรวมทั้งมีผู้น าเสนอไว้เป็นจ านวนมาก แต่การน าเสนอในบทความนี้มุ่งประเด็นการฝึกหัดครูของ 
University of Helsinki ที่ ด าเนิ นการโดยภาควิชาการฝึกหั ดครู  (Department of Teacher 
Education) ซ่ี งอยู่ ในคณะพฤติกรรมศาสตร์  (Faculty of Behavioral Sciences) ซึ่ งก าหนด
สมรรถนะหลักส าหรับครูไว้ ดังนี้ 

1. ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) เป็นสมรรถนะเชิงนามธรรมที่ต้องมีการ
วัดจากพฤติกรรมการแสดงออกและยังให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของผู้ที่มีวิชาชีพครู ถ้าครูมีความ
มั่นใจในภูมิความรู้และภูมิปัญญาของตนจะท าให้ลูกศิษย์ มั่นใจในการเรียน และเชื่อม่ันในสิ่งที่เรียน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นสมรรถนะเชิงนามธรรมอีกเช่นกัน ซึ่งกระบวนการวัดและ
ป ระ เมิ น ค ว าม คิ ด ส ร้ า งส รรค์ จ า เป็ น ต้ อ ง ใช้ ฐ าน ความ รู้ ทาง พฤติ กรรมศาสตร์ อย่ างม าก 
   3. ทักษะทางปัญญา (Meta-cognitive Skills) เป็นการส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา 
สมรรถนะด้านนี้ เกี่ยวข้องกับ ค ว าม ส าม ารถ ทางสมองในการคิดเชิงอภ ิธ าน ห รือ อ งค์ ร ว ม 
(Holistic) เพ่ือเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 
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4. ทักษะการปฏิสัมพันธ์ (Skills to Direct Interaction) อาชีพครูมีความจ าเป็นต้องมีการ
เผชิญหน้ามีการติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การมีสมรรถนะด้านการ
ปฏิสัมพันธ์อย่างตรงตามประเด็นเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้าใจให้ลูกศิษย์มี
ความส าคัญมาก 

5. ความสามารถในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการสอน การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ 
(Ability to Create Teaching-Studying-Learning Environments) สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะ
ช่วยให้การสอน การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการศึกษาค้นคว้าเท่าเทียมกับ การเรียนและการสอน   

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(การสอน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กล่าวว่า ด้านพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 

สมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 5 ด้าน คือ 
1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
2. ความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

  3. การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม 
  4. ทักษะการถ่ายทอดความรู้ 

5. การประสานงาน 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากล่าวว่าสมรรถนะส าหรับต าแหน่งข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สมรรถนะหลัก ได้แก่  
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
2. บริการที่ดี (Service Mind)  
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)  
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others)  
4. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable)  
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5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)  
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  
7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)  
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)  
9. การด าเนินการเชิงรุก (Proactive ness)  
10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)  
11. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence)  
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)  
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)  
15. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment)  
16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)  
กระทรวงศึกษาธิการ (2557) กล่าวว่า สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบด้วยสมรรถนะ 11 ด้านประกอบด้วย 

1. การเตรียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
2. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
3. การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง 
5. การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
6. การส่งเสริมค่ านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิช าชีพแก่ผู้เรียน 
8. การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 
9. การพัฒนาด้านวิช าชีพ 
10. ก ารสร้างเครือขา่ยกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน 
11. การจัดสวัสดิการและภารกิจแก่นักเรียน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน พศิน  แตงจวง, 2554)  กล่าวว่า สมรรถนะมาตรฐาน

ของครู  มีการก าหนดมาตรฐานของครูไว้อย่างชัดเจน 7 ด้าน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ ครูแต่ละคนจะถูกประเมินทุกปี โดยในปีที่ 1 และ 2  จะน าผลการประเมินเพ่ือแจ้งให้
ทราบแล้วน าไปปรับปรุง (Formative Cycle Year) และในปีที่ 3 จะประเมินผลครั้งสุดท้ายและ
ประกาศผลการประเมินผล (Summative Evaluation) ว่าจะได้รับการต่ออายุการสอนหรือไม่ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านการใช้ข้อมูล (Data – Driven Planning) ครูใช้ข้อมูล และแหล่ง
เนื้อหาที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน 
(Appropriate Curricula to Promote Learning) 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Delivery) ครูส่งเสริม
ประสิทธิภาพ (Using Effective Instructional Strategies) 
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  มาตรฐานที่ 3 ด้านการประเมินผล (Assessment)  ครูวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผล
นักเรียนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาว
และอย่างทันท่วงที (Guide Immediate and  Long-range Instruction) 
  มาตรฐานที่ 4 ด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) 
ครูจัดจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและท้าทายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student–
Centered Environment) 
  มาตรฐานที่ 5 ด้านการสื่อสาร (Communication) ครูสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพกับนักเรียน ทีมงาน (Staff) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนักเรียน (Guardians) และกับชุมชน 
  มาตรฐานที่ 6 ด้านวิชาชีพ (Professionalism) ครูคงสถานภาพวิชาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและแสดงตนเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (Contributes to the Profession) 
  มาตรฐานที่ 7 ด้านสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน (Acceptable) ผลงานของครูเป็นที่ยอมรับได้ 
โดยดูจากความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน (Student Progress) 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวว่า ลักษณะของครูไทยในศตวรรษ
ที่ 21  = E²(CIAC) 
               = E 1E 2  (CIAC) 
         E1   = Ethics Character  (ความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม)  

        E2   = Electronic Person (ความเป็นผู้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์) 
 

C  = Curriculum Competency (สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา) หมายถึง 
การมีความรู้เรื่องหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับต่าง ๆ ได้ รวมทั้งมี
เจตคติเชิงบวกต่อการสร้างหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญก่อนการที่จะ
น าหลักสูตรไปใช้ 

 I = Instructional Competency (สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ) 
หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ความสามารถ ความช านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะที่มีอยู่อย่างช านาญในการใช้ความรู้  ความเข้าใจและทักษะที่มีอยู่อย่างช านาญเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตลอดจนการใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ กอปรด้วยการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอน 

 A  = Assessment  Competency  (สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน)  หมายถึง  ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง การจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง เน้นกระบวนการเรียนรู้   ดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงต้องเป็นการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพจริง คือ การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกระบวนการเรียนรู้ 
การท างาน การปฏิบัติงานและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 
โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์ สภาพจริงเป็นสิ่งเร้าให้เด็กตอบสนอง แล้วน าข้อมูลมาประเมินค่า 

 C  = Classroom  Management  Competency (สมรรถนะด้านการจัดการชั้น
เรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศเชิงบวก)  หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถ  ความ



48 
 

ช านาญในการใช้ความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะที่มีอยู่ในการจัดชั้นเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในเชิง
บวกต่อการจัดชั้นเรียน  

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2557) โดยส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการครู 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดสมรรถนะใน
การประเมินผลงานเพ่ือให้เลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ  ครูช านาญการพิเศษ  และครูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  ประเมินผลงานเพ่ือให้เลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  สมรรถนะหลัก 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน านวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ความมุ่งม่ันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  2. การบริการที่ดี คือ ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง 
  3. การพัฒนาตนเองคือ  การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการอบรม 
สัมมนา หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
      ตัวบ่งชี้ที่ 2  การรวบรวมและประมวลผลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน 
                   4. การท างานเป็นทีมคือ  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรง ให้
ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนหรือแสดงบทบาทผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 
      ตัวบ่งชี้ที่ 4 การเสริมแรง ใหก้ าลังใจส่งเสริม สนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน 
   สมรรถนะประจ าสายงาน  

 1. การออกแบบการเรียนรู้คือ  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้  
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1  ความรู้  ความเข้าใจ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้ 
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     ตัวบ่งชี้ที่ 2  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3  การน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

  2. การพัฒนาผู้เรียนคือ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
การจัดระบบดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยให้กับผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน คือ  ความสามารถในการจัดบรรยากาศ การจัดการ
เรียนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจ าชั้น/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียนประจ า
วิชาต่าง ๆ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดบรรยากาศจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การก ากับ ดูแลชั้นเรียน/ประจ าวิชาผู้วิจัยได้ 
  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ สมรรถนะหลัก 
มี 5องค์ประกอบ และสมรรถนะประจ าสายงานมี 3 องค์ประกอบดังนี้สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการที่ดี  (3) การพัฒนาตนเอง และ (4) การท างานเป็นทีม  (5) การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ สมรรถนะประจ าสายงานมี 3  องค์ประกอบคือ (1) การออกแบบการเรียนรู้  
(2) การพัฒนาผู้เรียนและ (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

2.3.1 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 การแข่งขันขององค์กรในโลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านเงินทุนมาเป็น 

การแข่งขันในเรื่อง “คน” เนื่องจากเงินทุนเป็นสิ่งที่หาง่ายทั้งจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และกองทุน
เพ่ือการลงทุนทั้งหลายซึ่งต่างจากบุคลากรที่มีศักยภาพที่คู่แข่งจะเรียนแบบไม่ได้ง่าย  ๆ ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือองค์กรในยุคแห่งการแข่งขันนี้ต้องเน้นการลงทุนไปที่การพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่
องค์กรก าหนดขึ้นนอกจากนี้พนักงานยังต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ได้
อย่างรวดเร็วเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน การท างานของตนเองได้อย่า งทันเวลา    
(สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, 2551) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ก าลังให้
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กรด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กร
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ต่าง ๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น
การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
โดยใช้ทักษะเป็นพ้ืนฐาน  (Skill Based Human Resource Management) การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Performance Management และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็น
พ้ืนฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น  

กระบวนการบริหารบุคคลที่ประกอบด้วยการสรรหา การพัฒนา และการธ ารงรักษา 
นั้น การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานในองค์การแม้จะมีการก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และ
วิธีการเป็นอย่างดี  ก็มิได้เป็นหลักประกันว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เต็มความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และการที่บุคลากรต้องท างานนาน ๆ 
ซ้ า ๆ จ าเจก็อาจจะเกิดความล้า ความเบื่อหน่าย  หรือต้องการความก้าวหน้ าได้รับต าแหน่งสูงขึ้น  
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเตรียมพร้อมในการท างานในต าแหน่งหน้าที่ใหม่  ประกอบกับความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี  การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
องค์การก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้  เหตุผลส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสรุปได้ดังนี้ (จอมพงศ์ มงคลวนิช , 
2555)  

1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรให้สามารถน าความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การมากที่สุด 

2. ช่วยให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการท างาน
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา 

3. เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะและ
ทัศนคติ มีความพร้อมในการก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
  ผู้วิจัยสรุปความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและทัศนคติที่จะน ามาปฏิบัติในการท างานและแนวการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3.2  ความหมายของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ประชุม รอดประเสริฐ (2528) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่จะ

เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ  อันจะเป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

เนเดอร์ (Nadler, 1989) ให้ค าจ ากัดความว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นประสบการณ์ของการ
เรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีก าหนดเวลาชัดเจน เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของ  
บุคคล ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจ การพัฒนา การสงวนรักษาไว้ และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ 
เกิดการพัฒนาในกระบวนการท างาน ต าแหน่งงาน มาตรฐานของการท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดของการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างจุดมุ่งหมายของบุคคลและ
องค์กร 
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เอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ความช านาญของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถภาพ
ในการท างานให้ดีขึ้น  บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ซึ่งท าหน้าที่สอน ถ่ายทอดความรู้ต่าง 
ๆ  ไปสู่ผู้เรียน  เมื่อท างานไปเป็นเวลานาน ๆ ควรได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ความสามารถ 
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ไปสู่ผู้เรียน  เมื่อท างานไปเป็นเวลานาน ๆ ควรได้รับการพัฒนา 

ผู้วิจัยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์การมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ การพัฒนาบุคลากรมีส่วน
ช่วยให้บุคลากรมีความช านาญ มีสมรรถนะในการท างานที่ดีข้ึน 

2.3.3  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องกระบวนการพัฒนา

บุคลากรมี 4 ขั้นตอน (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555) คือ 
1. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรหรือการส ารวจความต้องการในการพัฒนา

บุคลากร  เป็นการหาปัญหาขององค์การที่ต้องแก้ไขโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งท าได้โดยการ
วิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์บุคลากร 

1.1 การวิเคราะห์องค์การ (Organization Analysis) เป็นการพิจารณาองค์ประกอบ
และสภาพแวดล้อมขององค์การ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  หาปัญหาซึ่งเป็นความแตกต่าง
ของสภาพที่พึงประสงค์กับสภาพที่เป็นอยู่  ก าหนดล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของ
ปัญหา  วิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัญหาว่ามีสาเหตุจากคน หรือจากวัสดุอุปกรณ์ หรือจากการจัดการ  
ปัญหาอะไรบ้างที่เกิดจากคนขององค์การ  ส าหรับองค์การที่เป็นสถานศึกษาซึ่งมีการก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาอยู่แล้ว การวิเคราะห์องค์การเป็นการเปรียบเทียบสภาพที่ เป็นอยู่กับมาตรฐาน
สถานศึกษา  ผลการประเมินสถานศึกษาในด้านใดที่ต่ ากว่ามาตรฐานก็เป็นความจ าเป็นที่ต้องมีการ
พัฒนา 

1.2 การวิเคราะห์งาน  (Task Analysis) เป็นการพิจารณาต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การว่าแต่ละงานประกอบด้วยงานย่อย ๆ อะไรบ้าง  มีล าดับขั้นตอนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 
สัมพันธ์กับงานอ่ืนอย่างไร  ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
เพ่ือก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าว 

1.3 การวิเคราะห์บุคลากร (Person Analysis)  เป็นการพิจารณาพนักงานแต่ละคนว่ามี
ความรู้ความสามารถ  มีความช านาญ  มีประสบการณ์อย่างไร  เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ด ารงอยู่
หรือไม่  มีทัศนคติ  มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างไร  มีความต้องการและมีสายงานอาชีพที่จะก้าวหน้า
ไปสู่ต าแหน่งใด  มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร  การวิเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลนั้น ท าได้โดยการเปรียบเทียบบุคลากรแต่ละคนกับมาตรฐาน
วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่บุคลากรผู้นั้นด ารงอยู่ และมาตรฐานการปฏิบัติตน 
หากปรากฏว่าด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่ามาตรฐานก็เป็นความจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเมื่อท าการ
วิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์บุคลากรแล้วน าผลการวิเคราะห์มาประมวล ก็จะได้
ปัญหาที่ต้องแก้โดยการพัฒนาบุคคล 
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2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการน าผลที่ได้จากการส ารวจความจ าเป็นและความ
ต้องการการพัฒนาบุคลากรตามข้อที่  มาวางแผนด าเนินการ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งระดับองค์การ ระดับหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน และระดับบุคคล ก าหนดเรื่องที่
ต้องท าในระยะยาวและเรื่องที่ต้องท าอย่างเร่งด่วน  ก าหนดแผนการพัฒนาบุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ต่าง ๆ โดยก าหนดวิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ฯลฯ ก าหนด
โครงการ ก าหนดงบประมาณ  ปฏิทินการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร  เป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  เป็นก า ร ติด ต า ม ป ร ะ เมิน ผ ล การ

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด ซึ่งอาจด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระหว่างการด าเนินการแต่ละ
โครงการ  ภายหลังการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลง  และภายหลังจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการกลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง  เพ่ือดูว่าการพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและบุคคล
นั้นหรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างไร 
มาคอเลย์ (Macauley, 1998  อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2536) ได้ศึกษาวิธีการพัฒนา
บุคลากรและได้สรุปวิธีการพัฒนาบุคลากร 4 วิธี คือ 
 1) การเรียนรู้จากการท างานการเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากการท างานที่ท้าทายมากขึ้น
เท่ าใดย่อมเรียนรู้ ได้ มากขึ้น เท่ านั้ น งานที่ ท้ าทายจะกระตุ้ น ให้ คนมี ความคิ ดสร้างสรรค์  
และท างานดีขึ้นอย่างไรก็ตามงานที่ท้าทายจะท าให้ระดับความเครียดสูงขึ้นซึ่งผู้บริหารได้เรียนรู้วิธี
จดัการกับความเครียดการท างานท้าทายท าให้ช่วยส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 2) การเรียนรู้จากคนอ่ืนการเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากคนอ่ืน เช่น เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเป็นต้นโดยจะเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นทรัพยากรที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับใน
การท างานได้ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็เป็นแหล่งส าคัญของการเรียนรู้เพราะจะเป็นตัวแบบของ
บทบาทและเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 3) การเรียนรู้จากความผิดพลาดท าให้บุคลากรตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเองรู้จักจุดอ่อน
ของตนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองเพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
 4) การเรียนรู้จากการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนาการเป็นผู้น าซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจวิธีการควบคุมกิจกรรมของกลุ่มช่วยให้มีความรู้รู้จัก
กระบวนการในการน าตลอดจนรู้จักเทคนิคท่ีจะปรับพฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 1991) ได้กล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการที่นิยมใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
3 วิธี คือ 
   1. วิธีขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Method) ได้แก่ 
    1.1 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
    1.2 การสอนงาน (Coaching) 
    1.3 การแต่งตั้งเป็นกรรมการล าดับรอง (Junior Board) 
       1.4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) 
   2. วิธีนอกการปฏิบัติงาน (Off-the-job Method) ได้แก่ 
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    2.1 กรณีศึกษา (Case Study Method) 
    2.2 เกมการบริหาร (Management Game) 
    2.3 การสัมมนาภายนอก (Outside Seminar) 
    2.4 โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (University-related Program) 
    2.5 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
    2.6 การวิเคราะห์งานจากตัวอย่าง (The in-basket Technique) 
    2.7 การปฏิบัติตามตัวแบบ (Behavior Model) 
    2.8 การพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาในหน่วยงาน (In-house Development Center) 
   3. เทคนิคพิเศษ (Special Technique) เป็นการพัฒนาโดยใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ
ด้านเช่นเทคนิคการรับรู้ความรู้สึก (Sensitivity Training) เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งเป็นต้น 
   ดูบริน (Dubrin, 1998) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร 2 แบบคือ 
   1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างการรับรู้ด้วยตนเอง (Leadership Development 
Through Self-awareness) เป็นกลไกส าคัญที่ควรเน้นหรือจดจ าในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิผล
ซึ่งจะต้องมีการป้อนกลับด้วยตนเองประกอบด้วย 
    1.1 การเรียนรู้แบบวงจรเดี่ยว  (Single-loop Learning) จะปรากฏขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนรู้ต้องการการป้อนกลับของข้อมูลต่ าสุดจะใช้วิธีการจดจ าปัญหานั้นไว้แต่ไม่ได้คิดหาวิธีแก้ปัญหา
เนื่องจากคิดว่าปัญหานั้นไม่ได้เกิดข้ึนจากตนเองแต่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
    1.2 การเรียนรู้แบบวงจรคู่ (Double-loop Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง 
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้ เกิดความเที่ยงตรงของเป้าหมายหรือคุณค่าใน
สถานการณ์โดยผู้น าจะรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2 ทางคือจากตนเองและจากสภาพแวดล้อมภายนอก
หากเกิดปัญหาจะได้รีบแก้ปัญหาและเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   2. การพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างวินัยในตนเอง (Leadership Development 
Through Self-discipline) เป็นการปฏิบัติตนด้วยการควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
   ยูคล์ (Yukl, 1998) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจ าเป็นต้องมีทักษะ
และสมรรถนะการท างานที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาส่วนใหญ่จะจ าแนกเป็น 3 วิธีคือ 
   1. การสร้างโปรแกรมฝึกอบรม (Training Program) โดยมากจัดท าเป็นระยะสั้นและจัด
ฝึกอบรมนอกสถานที่ 
   2.  การพัฒนากิจกรรม (Developmental Activity) มักจัดท าในขณะปฏิบัติงาน
โดยใช้ผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพหรือพ่ีเลี้ยงที่อาวุโสกว่าด้วยการมอบหมายงานทั้งนี้อาจเป็นงานเฉพาะกิจ
งานชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่าง  เพ่ือรองรับการเลื่อนขั้น 
   3. การพัฒนาตนเอง (Self Development Activity) เป็นการพัฒนาตนเองด้วย 
การอ่านหนังสือมากทบทวนการใช้สื่ออุปกรณ์ในการศึกษาได้แก่การชมวีดีทัศน์การฟังและการศึกษา
โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
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ดิววอรท และไอมิก (Dilworth & Imig, 1995) ได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครู
นั้นในต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาครูไว้หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ด้วยกันเพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

1. ปฏิรูปในเชิงโครงสร้างของการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่การ
พัฒนาวิชาชีพครูก่อนประจ าการหรือการเริ่มต้นวิชาชีพครูไปจนถึงการพัฒนาครูระดับปฏิบัติการหรือ
ครูมืออาชีพเฉพาะทาง 

2. รัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในเชิงระบบของการพัฒนาวิชาชีพครู
ระหว่างองค์การภาครัฐกับองค์การอิสระหรือองค์การรัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนาครู 

3. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการประเมินครูในการประกอบวิชาชีพตามสมรรถนะ
หรือมาตรฐานรายวิชาที่รับผิดชอบ 

4. ให้ความส าคัญหรือมีการจัดท าเกณฑ์ชี้วัดส าหรับการประเมินและการเตรียมการด้าน
วิชาชีพครูที่มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติ 

5. จัดตั้งเตรียมการระบบการท างานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของคณะกรรมการ
มาตรฐานทางวิชาชีพครูเพ่ือควบคุมดูแลให้เป็นระบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6. มีการก าหนดมาตรการจูงใจหรือการก าหนดรูปแบบของค่าตอบแทนทางวิชาชีพให้มี
ความเหมาะสมต่อวิชาชีพ 

7. ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบเพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูของภาครัฐ
กับสถาบันด้านครุศึกษาแห่งชาติ 
 วิรัติ โสไธสง (2557)  แนวทางหรือวิธีการพัฒนาสมรรถนะมีมากมายหลายวิธี โดยหน่วยงานจะตอง
พิจารณาเลือกน ามาใชใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ซึ่งพอจะยกตัวอย่างวิธีการพัฒนาที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้  
 1. การเขารับการศึกษาตออย่างต่อเนื่อง (Continuing Education) ในสถาบันการศึกษา
สาขาตาง ๆ ที่จะชวยพัฒนาประเด็นการท างานที่ยังบกพรอง หรือเปนเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สามารถจะ
น ามาใชในการท างานและพัฒนาการท างานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในปจจุบันและรองรับงานใน
อนาคต  
 2. การถายทอดสรุปโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Briefing) อาจเปนการพูดคุยในประเด็นที่ตอง
การ พัฒนาจากผูรแูละมีประสบการณการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงดวยตนเองมาแลว  
 3. การหมุนเวียนการท างาน (Job Rotation) เปนการพัฒนาโดยลงมือกระท าจริง หรือเข้า
ไปอยูในบรรยากาศหรือสถานการณการท างานนั้นจริง เพ่ือใหเกิดการศึกษาเรียนรูอยางใกลชิด โดยหัว
หนาอาจใหเขาไปท างานเพ่ือศึกษาเรียนรูในงานใดงานหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งชั่วคราว
เพ่ือศึกษาเรียนรู แตต าแหนงงานยังคงอยูที่เดิม  
 4. การสอนงานขณะปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) เปนการใหค าปรึกษาแนะน า
และสอนงานในประเด็นการท างานที่ยังบกพรองและในขณะที่ท าการปฏิบัติงานจริง โดยอาจเปนหัว
หนาหรือผูรู  
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 5. การมอบหมายงานหรือโครงการใหท า (Project Assingnment) เปนการพัฒนาโดยการ
ปฏิบัติงานจริง โดยหัวหนาจะตองมอบหมายงานหรือโครงการที่ตองใชความรู และทักษะที่เกี่ยวของ
กับการน าสมรรถนะไปใช เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะ  
 6. การศึกษาดวยตนเอง (Self-Direected Study) จากสื่อชนิดตาง ๆ เชน หนังสือ ซีดีรอม 
อินเตอรเน็ตเพ่ือคนหาความรูในประเด็นที่ตองการทราบเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู
และความช านาญใหกับตนเอง  
 7. ต้ังคณะท างานเฉพาะกิจ (Team-besedActivitic) เปนการใหเขาไปรวมท างานกับคณะท างานเฉพาะกิจ 
เราจะใชแนวทางการพัฒนานี้ในกรณีที่พบวา สาเหตุของสมรรถนะที่ยังบกพรองอยู มาจากการขาด 
ความรู ทักษะและโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะที่จะตองอาศัยความช านาญจากมุมมองที่หลากหลาย จาก
บุคลากรที่ไดรับการจัดตั้งเปนคณะท างานเฉพาะดาน เฉพาะเรื่อง  
 8. การฝกอบรมสัมมนา (Workshop, Class or Saminar) เปนวิธีการพัฒนาที่ตองใชระยะเวลาใน
การพัฒนาอยางรวบรัดและรวดเร็วเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามสมรรถนะท่ียังบกพรอง  

   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กล่าวว่า การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษามีมาตรการส าคัญดังนี้ 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยง
กับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. เร่งรัดการจัดตั้งกองทุนพัฒนา และกองทุนส่งเสริมครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาครูอาจารย์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญโดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพรวมทั้งให้มีระบบและมาตรการจูงใจให้ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาคณาจารย์ผู้บริหารและบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สามารถจัดการ 
เรียนการสอนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 

จุไรรัตน์ แสงบุญน า (2556) กล่าวว่า การปฏิรูประบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น–นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบ
นโยบาย เรื่อง “ปฏิรูประบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิรูประบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ทีห่้องแมจิก 3 
ชั้น  2 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ นายชาญยุทธ  
เฮงตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ ดร.สุทธศรี วงษ์สมานซึ่ง ดร.สุทธศรี 
วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุมกว่า  50 คน นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน า รองปลัด ศธ. ได้เสนอประเด็นการปฏิรูประบบการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสรุปสาระส าคัญการพัฒนาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น 

1. รับสมัครผู้มีคุณภาพสูง โดยจะต้องมีหลักประกันเงินเดือนสูง มีเงินอุดหนุนส าหรับฝึกอบรม
รวมทั้งมีการออกแบบหลักสูตรและเตรียมความพร้อมเพื่อ พัฒนาคุณภาพครูสามัญในรูปแบบเดียวกัน : 
ประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์  
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2.  ผสานภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยการก าหนดงานประจ าหลักสูตรและบูรณาการ
แบบคลินิก คือ วินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีการสร้างแบบจ าลองใหม่  ๆ  : ประเทศ
ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บางแห่งในสหรัฐอเมริกา  

3. ใช้มาตรฐานวิชาชีพครูที่มุ่งเน้นการเรียนรู ้มีการประเมินความรู้และทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งการ
ควบคุมอารมณ์ : สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์  

4. สร้างแบบประเมินการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ของนักเรียนและการสอนในห้องเรียนส่งผลต่อการพัฒนาด้านสมรรถนะของตัวบุคคลและพัฒนาหลักสูตร : 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  

5. สร้างแบบจ าลองจากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาด้านทักษะแก่
ครูที่ เพ่ิงสอน มีก า ร ว า ง แผ น ร่ว ม กัน  รวมทั้งลดภาระด้านการสอนด้ว ย ก า ร จัด สัมมนาครู
ประจ าการ และมีการจัดท ารายการข้อปฏิบัติ : สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แคนาดา เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง และบางแห่งในสหรัฐอเมริกา  

6. สนับสนุนข้อคิดการพัฒนาวิชาชีพครู ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งภายในและระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย : สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแคนาดา  

7. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ที่จะช่วยให้ครู ได้รับการพัฒนา แบ่งปันความช านาญการ
ในการสอน ให้ ค าปรึ กษา หลั กสู ตร การพั ฒนาและภาวะผู้ น าร่ วมกั น : สิ งคโปร์  อั งกฤษ   
   8. การสร้างศักยภาพรอบด้าน โดยสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือแบ่งปันผลวิจัยและข้อปฏิบัติที่
ดี ข้อปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จในห้องเรียนและโรงเรียน รวมทั้งการให้ครูช านาญการและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้เสนอภาวะผู้น าไว้ในระบบ : รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา  
 มณนิภา  ชุติบุตร (2553) กล่าวว่า วิธีการพัฒนาสร้างเสริมให้ครูเกิดพลังใจ พลังสมอง  
และพลังการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้กล่าวไว้นั้น การน าวิธีการใดวิธีหนึ่งมาพัฒนาอาจจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จจ าเป็นต้องใช้หลาย ๆ วิธีควบคู่กัน วิธีการที่ได้และท าให้ประสบผลส าเร็จคือ การพัฒนาด้วย
วิธีเสริมพลัง (Empowered  Development Approach)  ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 1. การอบรม (Training)  เป็นกิจกรรมแรกที่ด าเนินการกับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคน  เพ่ือ
สร้างจิตใจให้มีความพร้อม ทั้งในการรับความรู้และสิ่งที่จะต้องไปปฏิบัติ สร้างความตระหนักชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการพัฒนา  เป้าหมายของการพัฒนา  บทบาทของผู้รับการพัฒนาและผู้พัฒนา และ
องค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ 
 2. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  เป็นการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล  
และกลุ่มย่อย ติดตามก ากับ กระตุ้น เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  เรียนรู้ร่วมกัน ร่วม
วิเคราะห์และสะท้อนความคิดและความจริงของการกระท าที่เป็นระบบ ด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ 
ทั้งทางโทรศัพท์ หรือไปพบผู้รับการพัฒนาที่สถานศึกษา โดยด าเนินการตลอดช่วงเวลาการพัฒนา 
 3. การชี้แนะ (Coaching) เป็นการด าเนินการควบคู่กับการพี่เลี้ยง  โดยการแนะน าผู้เข้ารับ
การพัฒนาให้สามารถน าความรู้  ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติทีละ
ประเด็น การสอนแนะด าเนินการเป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อยตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา 
 4. การนิเทศ (Supervision) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการกับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนพร้อม
กันเพ่ือช่วยเหลืออ านวยการ ดูแลให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยการ
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ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้และมีแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขสร้างสรรค์
ผลงาน  การนิเทศด าเนินการระหว่างการพัฒนาและก่อนสิ้นสุดการพัฒนา  
 การพัฒนาด้วยวิธีเสริมพลังต้องเริ่มจากมิติที่1 คือการอบรมก่อนเพ่ือสร้างพลังใจ (Heart) และ
พลังสมอง (Head) และหลังจากนั้นจึงสู่การปฏิบัติหรือพลังการปฏิบัติ (Hand) ในระหว่างการปฏิบัติ
บางคนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะอาจจะเข้าใจไม่ชัดเจนหรือมีภาระงานมากจ าเป็นต้องสร้าง
เสริมพลังสมองและพลังใจควบคู่ไปด้วยจึงต้องใช้ทั้งการเป็นพ่ีเลี้ยงและการชี้แนะไปพร้อม ๆ กันโดย
ด าเนินการทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มย่อยเมื่อการปฏิบัติด าเนินการไปได้ระยะหนึ่งควรจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้ประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจระดับใดในขณะเดียวกัน
ผู้พัฒนาก็จะได้ทราบเรื่องที่ควรจะต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมซึ่งเทคนิคท่ีใช้ในขั้นตอนนี้คือการนิเทศซึ่งเป็น
การพัฒนาพลังสมองและพลังใจหลังจากการนิเทศแล้วผู้พัฒนาจะท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงและสอนท าโดย
ด าเนินการสลับกันไปเช่นนี้เรื่อย ๆ ก่อนการพัฒนาสิ้นสุดผู้เข้ารับการพัฒนาก็จะได้รับการสร้างเสริม
พลังใจและพลังสมองตามศักยภาพของแต่ละคนอีกครั้งหนึ่งวิธีการพัฒนาจะจบด้วยการนิเทศในรูป
ของการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอผลงานการด าเนินการเช่นนี้จะน าไปสู่ความ
ภาคภูมิใจและความเข้าใจที่ยั่งยืน 
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2554) กล่าวถึง มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของครู
ยุคใหม่ ประกอบด้วย  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความ
เข้าใจผู้อ่ืนมีจิตสาธารณะเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึกของผู้ อ่ืนประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม 
 2.ด้านความรู้มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21วิชาชีพครูและวิชาที่
จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบมีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงมี
ความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้งตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญาสามารถคิดวิ เคราะห์อย่างลึกซึ้ ง คิดค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานการวินิจฉัยแก้ปัญหาและท าการวิจัยเพ่ือพัฒนางานและองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองคิด
แก้ปัญหาเสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจมีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่มและการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม   
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของผู้อ่ืนเข้าใจผู้อ่ืนมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคมมีความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่
ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เรียนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ 
ไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด-เขียนอันมีผลให้ 
สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใน 
การประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมี
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการรูปแบบกึ่งทางการและรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรมมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557) กล่าวว่า ขั้นตอนการบริหารระบบงานบุคคลมีขั้นตอนดังนี้   
 1. การจัดท า Competency ของต าแหน่งงาน 
 2. การสรรหาคัดเลือก 
 3. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

   4. ก าห น ด เค รื่ อ งมื อ พั ฒ น าต าม  Competency (CDR: Competency Development 
Roadmap) ซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาประกอบด้วย  
  - การสอนงาน (Coaching) 
  - การฝึกปฏิบัติในภาคสนามจริง (On the Job Training: OJT) ปฏิบัติจริง 

     - การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) มีหลายวิธีการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
 การอ่านหนังสือ การอ่านงานวิจัย อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  หรือดูซีดี ดูดีวีดี  ฟังเทป 
 - การมอบหมายงาน/โครงการ (Job/Project Assignment) 
 - การเฝ้าติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
 5. การจัดฝึกอบรมประจ าปี และติดตามผลการอบรม 
 6. การจัดฝึกอบรมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (Training Road Map) 
 7. การบริหารผลการด าเนินงาน 
 โชติชวัล ฟูจิกาญจน์ (2559) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 3 
รูปแบบ คือ 1. การศึกษา (Education) 2. การฝึกอบรม (Training) 3. การสนับสนุน (Supporting) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. การศึกษามุ่งพัฒนาการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการด าเนินชีวิต และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างาน  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 วิธี ดังนี้ 
        1.1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษาประเภทนี้มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน จนถึงระดับสูงโดยมีการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีมีกฎระเบียบและก าหนดเวลาเรียนที่ค่อนข้างแน่นอน เช่น โรงเรียน สถาบัน วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเป็นต้น 
  1.2 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบ โดยเปิดโอกาสให้สมัครเข้าศึกษาโดยไม่จ ากัดอายุ และจะ
มีความยืดหยุ่นในเรื่องของหลักสูตรและเวลาเรียน โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตาม
วันเวลาที่สะดวก หรือที่เรียกว่า การศึกษาผู้ใหญ่ 
 1.3 การศึกษาระยะสั้น (Short-term Education) การศึกษาประเภทนี้มุ่งเน้นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้ โดย
ท าการศึกษาในสถานศึกษาที่มีกฎระเบียบ  แต่จะมีหลักสูตรและก าหนดเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี 
 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) การศึกษาประเภทนี้มุ่งเน้นการศึกษา
ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยการศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคลระหว่างการด าเนินชีวิต โดยไม่มี
กฎระเบียบ และก าหนดที่แน่นอนของเรื่องราว เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน 
 1.5 การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) การศึกษาตลอดทั้งชีวิตมนุษย์ โดย
อาจรวมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระยะสั้น และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน 
 2. การฝึกอบรม คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท างาน โดยได้แก่ 
      2.1 การบรรยาย (Lecture) เป็นการฝึกอบรมแบบการอธิบายเนื้อหาสาระโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง การฝึกอบรมวิธีนี้โดยมากเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวจากวิทยากรสู่ผู้ฟัง แต่อาจเปิด
โอกาสซักถามได้ตามความเหมาะสม การฝึกอบรมประเภทนี้ควรใช้กับหัวข้อที่ไม่เน้นการปฏิบัติ จึง
เหมาะส าหรับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมากและมีเวลาจ ากัด 

 2.2 การปฐมนิเทศ (Orientation) การฝึกอบรมประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล 
เบื้องต้นขององค์การกับพนักงานใหม่ เช่น ประวัติองค์กร รายนามผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้าง 
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบและวิธีการท างานเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้เริ่มงานใหม่ได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 

 2.3 การสาธิต (Demonstration) สร้างความเข้าใจด้วยการแสดงให้เห็นวิธีการปฏิบัติ 
จริง เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องจักร  การฝึกอบรมวิธีนี้จึงเหมาะส าหรับการปฏิบัติงานที่
ต้องการความปลอดภัยสูง และต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะอาจส่งผลเสียหายต่อชิ้นงานประเด็น
ส าคัญ คือ จ าเป็นต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เชี่ยวชาญ 
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 2.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) การฝึกอบรมที่ใช้การบรรยาย
สาระความรู้ พร้อมกับการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลิตผลงานหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น โดย
อาจท าเพียงคนเดียว หรือท าร่วมกันเป็นกลุ่ม การฝึกอบรมวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งสร้างเสริมทักษะในการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) การจัดสถานที่ในการฝึกอบรมประเภทนี้ใช้แบบบรรยาย ในกรณีท างานร่วมกันเป็นทีม
อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย การฝึกอบรมประเภทนี้ใช้ได้ทั้งกับผู้เข้ารับการอบรมจ านวนน้อยและจ านวนมาก 
 2.5 การะดมสมอง (Brainstorming)  คือ การกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องอย่างอิสระแล้วน ามาคัดเลือกโดยใช้วิธีเสียงข้างมาก การฝึกอบรมวิธีนี้จะ
งดเว้นจากการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน จึงเหมาะส าหรับการฝึกใช้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข หรือหาทางออกให้กับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ควรเกิน 10 คน  
 2.6 การอภิปราย (Discussion) คือ การกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันประกอบกับการวิเคราะห์ (Analysis) และสังเคราะห์ 
(Synthesis) ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงสาเหตุของสิ่งต่าง ๆ แล้วหาข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะ หรือ ทางออก
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การฝึกอบรมวิธีนี้จึงมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking) พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ท างานเป็นทีมไปในขณะเดียวกัน 
 2.7 การใช้กรณีศึกษา  (Case Study) คือ การน าประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้ 
ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์ SWOT คือการหาจุดแข็ง  (Strength) 
และจุดอ่อน (Weakness) รวมถึงโอกาสพัฒนา (Opportunity) และปัญหาอุปสรรค (Threat) ของ
กรณศีึกษานั้นเมื่อไปเทียบเคียงกับคู่แข่งขัน (Benchmarking) 
 2.8 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training: OJT) คือการที่ผู้บังคับบัญชา
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมวิธีนี้จึงเน้นการ
เพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงาน 
 2.9 การศึกษาดูงาน (Observation) การไปศึกษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจริงโดยมี
ผู้บรรยายประกอบ การฝึกอบรมวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ (Experience) ให้กับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและน าเสนอ
วิธีการน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง และการด าเนินงานขององค์กร 
 2.10 การฝึกอบรมเพ่ือสุขภาพ (Health Training) องค์กรในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับ
สุขภาพของพนักงานมากขึ้น มีเครื่องมืออุปกรณ์ออกก าลังกายโดยเฉพาะ นอกจากนี้อาจใช้การออก
ก าลังกายหรือการเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม และความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรได้อีกทางหนึ่ง  
 3. การสนับสนุนโดยมี 4 วิธี ได้แก่ 
 3.1 การฝึกสอน (Coaching) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาจัดสถานการณ์และสภาพแวดล้อมให้
เสมือนจริง และสอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกันมีก าหนดระยะเวลา  
การฝึกสอนมีจุดเน้นเพ่ือฝึกทักษะ รวมถึงช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข และขัดเกลาในภาระงานที่
เฉพาะเจาะจง จนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
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  3.2 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) คือ การที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่าที่คอยให้ค าแนะน า สนับสนุนช่วยเหลือ  และให้ก าลังใจอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในแผนกหรือฝ่ายเดียวกัน โดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยง 1 คนต่อ
พนักงาน 1 คนหรือมากที่สุดไม่ควรเกิน 3 คนเพราะจะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับพ่ีเลี้ยงมาก
จนเกินไป  ระบบพ่ีเลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทัศนคติ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้มากข้ึน 
  3.3 การให้ค าปรึกษา (Counseling) คือ การที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีประสบการณ์ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอค าปรึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพัฒนา และแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ดีขึ้น ตลอดจนเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต โดยอาจเป็น
ปรึกษาภายในองค์กร หรือที่ปรึกษานอกองค์กรได้ตามความเหมาะสมซึ่งควรพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นหลัก  โดยอาจจัดประชุมเพ่ือขอรับค าปรึกษาและรายงาน
ความก้าวหน้าของงานเป็นครั้งคราวในกรณีการปรึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนในกรณีไม่เป็นทางการ
ควรจัดให้มีที่ปรึกษา 1 คนต่อผู้รับค าปรึกษาไม่เกิน 3 คนเพ่ือไม่ให้เป็นภาระหนักกับที่ปรึกษามาก
จนเกินไป 
 3.4 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละต าแหน่งงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสัมพันธ์ในการประสานงานที่ดีขึ้น เนื่องจากมี
ความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอ่ืน นอกจากนี้การหมุนเวียนงานยังช่วยลดความเบื่อ
หน่ายในการท างานที่ซ้ ากันทุกวัน และที่ส าคัญการหมุนเวียนงานยังช่วยให้สามารถท างานแทนกันได้
เมื่ออยู่ในภาวะที่จ าเป็น อย่างไรก็ตาม ก่อนการหมุนเวียนงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมหรือ
ฝึกสอนให้มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นเป็นอย่างดี เพราะหากผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการท างาน รวมถึงผลเสียหายต่อองค์กร ส าหรับข้อควรระวัง คือ ไม่ควรหมุนเวียนงาน
ให้กับพนักงานในภาระงานใหม่ที่แตกต่างกับงานเดิมมากจนเกินไป เพราะจะท าให้ยากต่อการเรียนรู้ 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้การท างานไม่มีคุณภาพยังเกิดความเบื่อหน่วยอีกด้วย 
 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559) กล่าวว่า วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาผลิตแรงงานตามความต้องการขององค์การบ่อยครั้งที่
หลายองค์การรับบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา พบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาจากสาขาที่องค์การประกาศรับสมัครใน
เบื้องต้นก็ตาม  เนื่องจากบางองค์กรต้องการสมรรถนะบางอย่างในสาขาวิชาชีพที่จ าเป็นมากกว่าสิ่งที่
ส าเร็จการศึกษาได้รับหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนั้นการเพ่ิมสมรรถนะที่จ าเป็นให้มีความเข้มข้น  
โดยให้สถานบันการศึกษาสร้างนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
สถานประกอบการด าเนินการ 
 2. ฝึกทักษะทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการเพ่ือลดข้อจ ากัดด้านทักษะการท างาน 
(เติมเต็มส่วนที่ขาด) เป็นรายบุคคล ซึ่งองค์การจะใช้วิธีประเมินสมรรถนะของต าแหน่งงาน ว่าพนักงานคนใด
ขาดทักษะอะไร ก็จะได้รับการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาในทักษะที่จ าเป็น โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาฝึกอบรมอย่างเข้มข้น 
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 3. การพัฒนาทักษะการท างานโดยการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง คือ การจัดให้พนักงานในหน่วยงานเดียวกัน
ที่มีทักษะ ที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่า เป็นพ่ีเลี้ยง ดูแล และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน การปรับตัว
ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและการใช้ชีวิตในองค์การอย่างมีความสุข เป็นต้น 
 4. การสอนงานโดยผู้ประกอบการและการสอนงานจากหัวหน้างาน คือ การฝึกสอนโดยผู้ประกอบการเอง 
เพ่ือให้พนักงานมีทักษะตามที่องค์การคาดหวัง การสอนงานโดยผู้ประกอบการอาจสามารถท าได้ดีใน
องค์การขนาดเล็ก ที่มีพนักงานไม่มากนักและผู้บริหารและผู้ฝึกสอนมีความใกล้ชิดกับพนักงาน แต่การ
สอนงานแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้พนักงานมีทักษะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

5. การหมุนเวียนงาน คือ การให้พนักงานท างานได้หลายงาน เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
เรียนรู้งานในฝ่ายงานต่าง ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งฝ่ายบริหารและพนักงานร่วมกันตัดสินใจเพ่ือพิจารณา
ความชอบ ความสนใจและความสามารถของพนักงานเป็นหลัก ท าให้บุคลากรมีหลายทักษะ บาง
องค์กรไม่ต้องใช้พนักงานมาก ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่พนักงานลางาน พนักงานคนอ่ืน ๆ ก็
สามารถท างานทดแทนได้ตามสมควรในกรณีเร่งด่วน 
 6. การส่งเสริมการศึกษา คือ การให้โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนาน
กว่าการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในงานได้สอดคล้องกับภาระงาน 
ต าแหน่งงาน ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาของสถาบันต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มได้ ในบางองค์การมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
 7. การอบรมและพัฒนาที่ต่อเนื่องในหลักสูตรที่เหมาะสม คือ การให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนาเป็นระยะสั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถที่นอกเหนือจาก
การศึกษาแล้ว ยังน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมใช้ในการท างานจริง รวมทั้งถ่ายทอดให้พนักงานคน
อ่ืน ๆ ได้ 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะมีวิธีการมากมายที่ผู้บริหาร
สามารถน ามาเป็นเครื่องมือการพัฒนาและที่องค์การต่าง ๆ มักใช้กัน ได้แก่ 
  1. การฝึกอบรมในขณะท างาน (OJT: On the Job Training) 
  2. การสอนงาน (Coaching) 
  3. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
  4. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
  5. การท ากิจกรรม (Activity) 
  6. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
  7. การให้ดูงานนอกสถานที่ (Visiting) 
  8. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา (Meeting and Seminar) 
  9. การศึกษาต่อ (Continuous Studying) 
  10. การฝึกงานและท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 
  11. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Shadowing) 
  12. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 
  13. การเฝ้าติดตาม/สังเกตพฤติกรรม (Job Shadowing) 
  14. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
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  ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556)กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนั้นสามารถ
ด าเนินการได้หลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบอาจจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นความเหมาะสมเฉพาะเรื่อง
ตามสถานการณ์  ซึ่งทุกวิธีการมีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่ในโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย 9 วิธี ได้แก่ 1) ให้ครูได้
เรียนรู้ตามคู่มือปฏิบัติงาน 2) จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง 3) จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 4) ให้ครูร่วม
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานปฏิบัติดี  5) จัดเวทีเสวนาให้ครูสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) การ
ให้การศึกษาต่อ 7) ฝึกให้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใช้พัฒนาการสอน 8) จัดให้มีการสุนทรียสนทนาเพ่ือ
พัฒนาการสอนของครู  9) นิเทศครูให้ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาครู ตามแนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาครู ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการพัฒนาครูจากแนวคิดของจอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2555); มาคอเลย์ (Macauley, 1998); เดสส์เลอร์ (Dessler, 1991); ดูบริน (Dubrin, 1998); Yukl, 
1998; Dilworth & Imig, 1995; วิรัติ โสไธสง (2557); ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553); 
จุไรรัตน์ แสงบุญน า (2556); มณนิภา ชุติบุตร (2553); อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557); โชติชวัล ฟูจิกาญจน์ 
(2559); สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (2559) และอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2551) และชรอยวรรณ ประเสริฐผล 
(2556) ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี  2.1 ตารางสังเคราะห์วิธีการพัฒนาครู 
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1 มาคอเลย์ (Macauley, 1998)        
2 จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555)        
2 Dessler (1991)        
3 Dubrin (1998)        
4 Yukl (1998)        
5 Dilworth & Imig (1995)        
6 วิรัติ โสไธสง (2557)        
7 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553)        
8 Darling-Hammond, L. (2000) & Brookfield, 

Stephen (1995) 
       

9 จุไรรัตน์  แสงบุญน า (2556)        

10 มณนิภา  ชุติบุตร  (2553)        

11 ส านักคณะกรรมการอดุมศึกษา (2554)        

12 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557)        

13 โชติชวัล ฟูจิกาญจน ์(2559)        

14 สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559)        

15 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551)        

16 ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556)        

 รวม 13 7 8 5 7 9 6 

 
โดยสรุป จากการสังเคราะห์วิธีการพัฒนาครู ได้แก่ 1. การอบรม 2. การให้ค าชี้แนะ 

3. การสอนงาน 4. การประชุมสัมมนา 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย 
7.การสร้างเครือข่าย 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
 รอทเวลล์ และคาซานาส (Rothwell & Kazanas, 1989) ได้เสนอ รูปแบบกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (A simplified  Model of the Strategic Human  Resource  Development  
=SHRD Process) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน  คือ 1) เป็นการระบุเป้าประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ชัดเจน 2) เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน 3) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมภายนอก 4) เป็น
การเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของโอกาสและอุปสรรคในอนาคต 5) เป็นการเลือกกลยุทธ์ขององค์กร
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) เป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และ 7)  เป็นการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนสามารถแสดงรายละเอียดดัง
ภาพที่ 2.7 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.7 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรอทเวลล์ และคาซานาส 
ที่มา: Rothwell, W. J. & Kazanas (1989)  
 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรอทเวลล์ และคาซานาส (Rothwell & Kazanas)   
คือ  ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและส ารวจความต้องการในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาให้ตามจุดตามความ
ต้องการพัฒนาจริง ๆ และมีการประเมินผลการพัฒนา  จุดด้อย ไม่ได้บอกการส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาเท่าไรหรือประมาณการส ารวจ เช่น ส ารวจทุ ก ๆ ปี หรือทุก 2 ปี
และใช้อะไรเป็นตัวประเมินผล 
 ลิมบาค และบอลด์วิน (Limbach & Baldwin, 1997) กล่าวว่า ลูกโซ่แห่งคุณค่าของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดดังภาพที่ 2.8 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน 

การระบุเป้าประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ชัดเจน 

การส ารวจสภาพแวดล้อมภายนอก 

การเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของโอกาสและอุปสรรคในอนาคต 

การเลือกกลยุทธ์ขององค์กรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ภาพที่ 2.8  ลูกโซ่แห่งคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: Limbach, Michael P. and Baldwin, Timothy T. (1997)  
 

ในการด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดความส าเร็จนั้นประกอบด้วย
กิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้ 
 ขั้นการก าหนดเป้าหมาย (Focus) กิจกรรมส่วนนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ 
(Needs Analysis) และประเมินความต้องการ (Needs Assessment) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์
ก่อน (Front – end Analysis) เป็นขั้นที่มีความส าคัญมาก ก่อนที่จะลงมือด าเนินการ จะช่วยท าให้
ผู้ด าเนินการเข้าใจอย่างแท้จริงก่อนว่า  ปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาที่แท้จริงคืออะไร  แนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลดีที่สุด อุปสรรคและปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อปรากฎการณ์นั้น ๆ 
การก าหนดเป้าหมายจึงเป็นขั้นที่นักวิชาการพึงให้ความส าคัญอย่างมากเพ่ือท าให้ถูกต้อง (Do Things 
Right) และท าให้ตรงประเด็น (Do the Right Things) 
 ขั้นการเรียนรู้ (Learn) เป็นขั้นที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการท าวิจัย เช่น ได้รับรู้จาก
ข้อมูลแบบสอบถาม  แบบส ารวจ  รวมถึงการสะท้อนกลับ การประเมินที่ครอบคลุมแบบ 360 องศา 
(360-degree Assessment) การวิเคราะห์แบบทดสอบและจากการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่
จริงในการท าการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ขั้นการส ารวจหรือเก็บข้อมูลหากด าเนินการ
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  ไม่ว่าจะใช้กระบวนการสัมภาษณ์ สังเกต หรือศึกษา
เอกสารล้วนเป็นขั้นที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เงื่อนไข  ปัจจัยของปัญหาต่าง ๆ และความต้องการของ
บุคลากรจ านวนมากบางครั้งสามารถน าไปสู่กระบวนการพัฒนาได้ด้วย 
 ขั้นประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นขั้นการน าบทเรยีนต่าง ๆ  ที่ได้รับสู่ทีท่ างานโดยผ่านกระบวนการทาง
วิจัย  และรวมถึงการติดตามผลการน าผลการวิจัยไปใช้และการค้นหาปัญหาขณะที่น าผลการวิจัยไปใช้ 
(Diagnosis of Transfer Climate Issues) 
 ขั้นการพิสูจน์ (Prove) เป็นขั้นดูผลกระทบการพัฒนาที่เกิดจากการด าเนินการในระดับองค์การ
และเอกบุคคลว่าเกิดความคุ้มค่าที่ได้ลงทุน และเวลาในการด าเนินการที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด 
 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรอทเวลล์ และคาซานาส (Rothwell & Kazanas คือ  ได้
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาก่อนเพ่ือจะพัฒนาให้ตรงจุด และท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยติดตามผลการน าผลการวิจัยไปใช้และมาพัฒนารวมถึงประเมินผลการด าเนินการ
พัฒนาและดูระยะเวลาในการด าเนินการ  ซึ่งเปรียบกันกับ 

ยุทธศาสตร์แห่ง
ความส าเร็จ เป้าหมาย เรียนรู ้ ประยุกต ์ พิสูจน ์
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 กิลเลย์เจอร์รี่ ดับเบิลยู; เอกแลนด์ สตีเฟน เอ. และ กิลเลย์ แอน เอ็ม (Gilley, Jerry W.; Eggland 
Stephen A. & Gilley, Ann M., 2002) ที่ ได้ เสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์         
(A Simplified Model of the Strategic Human Resource Development  = SHRD Process) ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันไป กิลเลย์เจอร์รี่ ดับเบิลยู; เอกแลนด์ สตีเฟน  เอ. และกิลเลย์ แอน เอ็ม. 
(Gilley, Jerry W.; Eggland Stephen A. & Gilley, Ann M., 2002) โดยหลักการของรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษารายละเอียดดังภาพที่ 2.9 
  
 
ในระยะสั้น 
 
 
ผลที่เกิดขึ้น 
 
 
 
ในระยะยาว 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 หลักการของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มา: Gilley, Jerry W.: Eggland, Stephen A. & Gilley, Ann M. (2002)  
 
 เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นรูปแบบของหลักการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดของ 
Gilley, Jerry W.: Eggland, Stephen A. & Gilley, Ann M. (2002) จึงประกอบด้วย 
 1. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล (Individual Development) หมายความว่า 
บุคลากรทางการศึกษาพึงต้องได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ครูมีความรู้ มีทักษะ  มีพฤติกรรม
ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงานการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  นวัตกรรมและ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการพัฒนาอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น เรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกิจกรรมการฝึกขณะปฏิบัติงาน (On-the-job-
training) 
 2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) ในการพัฒนาอาชีพหมายความ
รวมถึงการท าความเข้าใจความสนใจเฉพาะส่วนบุคคล ค่านิยม สมรรถนะและรวมถึงการ
วางแผน การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับงานในอนาคต  

บทบาทและ
หน้าท่ีของ HRD 

การพัฒนาครู
รายบุคคล 

รูปแบบการ
บริหารทั้งระบบ 

การพัฒนา
วิชาชีพครู 

การพัฒนาสถานศึกษา 
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 3. รูปแบบการบริหารจัดการ (Performance Management) เป็นระบบที่ใช้เพ่ือการ
พัฒนาสภาพขององค์กร 
 4. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) หมายความว่า การพัฒนาบุคลากรมี
เป้าหมายสุดท้ายคือการให้องค์กรได้รับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของแนวคิดของ Gilley, 
Jerry W.: Eggland, Stephen A. & Gilley, Ann M. คือ มีการพัฒนาครูให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียนนวัตกรรมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จุดด้อย คือ ไม่ได้วิเคราะห์ SWOT ก่อน
เพ่ือจะพัฒนาให้ตรงกับความเป็นจริงและถึงวางแผนพัฒนาให้เหมาะกับในอนาคตและขาดการ
ประเมินผลและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโครงการอบรมครูหรือการท าสื่อได้เต็มที่เพ่ือเป็น
แรงจูงใจ 
 การพัฒนาครูในสถานศึกษานั้น Ubben, et al. (2001); Owen (2001); Sergiovanni,  
et al. (1999); Razik & Swanson (2001 อ้างถึงใน สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์, 2550) และนักวิชาการ
ทางการบริหารการศึกษาอีกหลายท่านให้ทัศนะที่สอดคล้องกันว่าการพัฒนาครูจะต้องค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทขององค์กรด้วย (Organizational Context) นั่นคือหากต้องการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาให้มีลักษณะเป็นเช่นไรก็ต้องพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่เป็นไปตามสภาพที่ต้องการนั้น
ดังนั้นสถานศึกษาการพัฒนาครูก็คงจะต้องมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ทางการบริหารจากกระบวนทัศน์เก่าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ให้การพัฒนาครูเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงในบริบทและวิสัยทัศน์ขององค์กรตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการในการ
พัฒนาครูในสถานศึกษานั้น Ubben, et al. (2001) ให้ทัศนะว่าผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจในความ
ต้องการของทั้งตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลด้วยทั้งนี้เนื่องจากครูจะมีระดับความพร้อมหรือความมีวุฒิ
ภาวะและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนั้นการมีทัศนะต่อกลุ่มครูว่าเป็น  “ผู้เรียนรู้ที่เป็น
ผู้ใหญ่” (Adult Learners) จึงจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของพวกเขาด้วย
ได้แก่ 1) ผู้ใหญ่ต้องการโอกาสในการก าหนดแผนงานและรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเขา
ด้วยตนเอง 2) สิ่งที่พัฒนาควรให้สอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา 3) ควรเน้นปัญหา
เป็นศูนย์กลางมากกว่าเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง และ 4) ประสบการณ์ในอดีตอาจน ามาใช้ร่วมกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างขึ้นใหม่ได้เป็นต้นสิ่งนี้จะท าให้การพัฒนาครูนั้นเป็นไปอย่าง
ได้ผล 

มิติที่ส าคัญในการพัฒนาครูในสถานศึกษาคือการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) 
ซึ่งเป็นเรื่องการปรับกระบวนการบางอย่างเพ่ือให้ครูได้รับเนื้อหา (Content) มากขึ้นและให้มีศักยภาพ 
(Potential) ได้แก่ กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพคือ (Ubben,  et al., 2001) 

1. กระบวนทัศน์ที่ค านึงถึงความส าคัญของผู้เรียน (Results – driven Education) 
2. กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
3. กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการเป็นผู้กระท า (Active) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวครูด้วย

ตนเอง (Constructivism) แทนที่การเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้อ่ืน 
 ซาร์เบิร์ก พาส (Sahlberg, Pasi, 2004)  กล่าวว่า ประเทศฟินแลนด์เกี่ยวกับการพัฒนา
ครู  พบว่า  ครูในประเทศฟินแลนด์จะพัฒนาตนเองจากรากฐานของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
(Continuous Professional Development of Teachers  Within Schools) กระบวนการพัฒนา
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เป็นแบบการแก้ปัญหา (Problem Solving) มุ่งเน้นเฉพาะที่และสภาพแวดล้อม (Grounder in 
Social Settings and Circumstances) ตลอดชีวิตการเป็นครู (Throughout Teachers’ Lives) 
รูปแบบที่มักใช้ในการพัฒนาวิชาชีพประกอบด้วย การส่งเสริมให้มีการทดลอง  (Experimentation) 
การถามตอบเพ่ือสะท้อนความคิด (Reflection: Giving and Asking for Feedback) การส่งการ
แบ่งปันความรู้ (Knowledge  Sharing) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น  อย่างไรก็ตามมี
กฎหมายที่ส่งเสริมให้ครูใช้เวลาระหว่างเปิดท าการเรียนการสอนพัฒนาตนเองหากมีการฝึกอบรมหรือ
ออกไปท าวิจัยได้ 3-5 วัน  ในแต่ละปีโดยทางท้องถิ่น (Municipalities) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
ครูท่านละ 200-220 ยูโรต่อปี  และหากครูต้องเข้าร่วมกิจกรรมจะมีครูคนอ่ืนเข้าไปสอนแทน (Substitute 
Teachers) ครูชาวฟินแลนด์ร้อยละ 32.5 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และราวร้อยละ 10 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
(OECD, 2010)  
  ยูเรย์ดิก (Eurydice, 2008) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสหภาพ
ยุโรป ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้บทบาท หน้าที่ของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปด้วย และ
จากสภาพดังกล่าว  สังคมจึงมีการคาดหวังว่าครูจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาวิชาชีพตามไปด้วย  
ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ไอซแลนด์  เนเธอร์แลนด์  และสวีเดน  เห็นว่าการพัฒนาวิชาชีพเป็น
หน้าที่ของครู (European Commission, 2009; Eurydice, 2008) ในสหราชอาณาจักร (England, 
Wales, Northern Ireland) รัฐบาลก าหนดให้โรงเรียนต้องมีแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน (Performance) ของ
ครูในแต่ละสถานศึกษาเองเพ่ือให้ครูปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาจจัดให้มีแผนการ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) การสังเกตในห้องเรียน จากการที่ประเทศยุโรปรวมตัวกันเป็น
สหภาพยุโรป (European Union) ประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม  บัลแกเรีย 
ไซปรัส  สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์  ฝรั่งเศล เยอรมนี  กรีช ฮังการี  ไอร์แลนด์ อิตาลี  
ลัตเวีย  ลิทิวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์  โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนียสโลวาเกีย สโลวีเนีย  
สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ภายใต้สนธิสัญญา
มาสทริชต์ แทนที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ท าให้มีพลังในการร่วมมือกันพัฒนาทั้งทรัพยากร
มนุษย์และเศรษฐกิจ 
 สหภาพยุโรปมีอิทธิพลสูงต่อเวทีโลก เนื่องด้วยมีประชากรกว่า 500 ล้านคน และมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นกว่า 30% ของโลก มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยี่ยม (http://th.wikipediad.org/wiki/)  จากการเปิดเผยของ OECD (2010)  เกี่ยวกับ
การศึกษาครู การส ารวจการเรียนการสอนนานาชาติ (Teaching and Learning International 
Survey-TALIS) โดยถามครูว่าในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา (ช่วงปี ค.ศ. 2007-2008) ได้พบรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (Types of Professional Development) จากค าตอบของครูในช่วงที่มีการส ารวจว่า
ประกอบด้วย 
 1. ราวร้อยละ 93 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal Dialogue to Improve  Teaching) 
 2. ราวร้อยละ 81 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการเรียนบางวิชาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(Courses and Workshops) 

http://th.wikipediad.org/wiki/


70 
 

 3. ราวร้อยละ 78 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิชาชีพ (Reading Professional Literature) 
 4. ราวร้อยละ 49 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการประชุมวิชาการ และสัมมนาวิชาการ (Education 
Conferences and Seminars) 
 5. ราวร้อยละ 40 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเข้าร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ 
(Professional Development Network) 
 6. ราวร้อยละ 36 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการท าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพ 
(Individual or Collective Research on a Topic of Professional Interest) 
 7. ราวร้อยละ 36 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการช่วยเหลือจากพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และหรือ
จากการสังเกตเพ่ือน ๆ ข้างเคียง (Peer Observation) 
 8. ราวร้อยละ 28 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการเยี่ยม สังเกต การเรียนการสอนโรงเรียนอ่ืน 
(Observation Visit to Other Schools) 
 9. ราวร้อยละ 25 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ โปรแกรมคุณภาพ (Qualification Programmes) 
 จากการเปรียบเทียบค่าร้อยละของครูที่ตอบว่า ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ พบว่า โดย
เฉลี่ย ครูร้อยละ 89 เข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ครูในประเทศสเปน  เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  ครูใน
ประเทศตุรกีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ น้อยที่สุด (ร้อยละ 75) จะเห็นได้ว่า ครูในยุโรปส่วนใหญ่
ใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่า “การจัดให้” เนื่องจาก
แนวคิดของการพัฒนากระตุ้นให้ครูเป็นนักคิดวิเคราะห์ ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันเอง (Reflective 
Practitioners) และเป็นผู้เรียนรู้อย่างอิสระ (OECD, 2010) 
 เชาวรัตน์ เตมียกลุ (2552) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้รายละเอียดดังภาพที่ 2.10 
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ภาพที่ 2.10 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู 
ที่มา:  เชาวรัตน์  เตมีย์กุล (2552)  

ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของคร ู

ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา 

ร่างรูปแบบการพัฒนา 

- ความรู้ทางการวิจัย 
- ทักษะทางการวิจัย 
- เจตคติทางการวิจยั 

- แผนปฏิบัติการวิจัย 

ตรวจสอบร่างรูปแบบการ
พัฒนาโดยที่ปรึกษา ปรับปรุง 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของคร ู

1. ระบบเครือข่ายการวิจัย 
2. ระบบฝึกอบรมการวิจยั 
3. ระบบท่ีปรึกษาการวจิัย 

ก าหนดโครงสร้างระบบเครือข่าย 

ก าหนดบุคลากรเครือข่าย 

จัดท าศูนย์ข้อมลูเครือข่าย 

เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่าย 

- คณะกรรมการ 
- วิทยากรในสถานศึกษา 
- วิทยากรจากองค์กรภายนอก 

- อาชีวศึกษาจังหวัด 
- สถานศึกษา 

- นักวิจัยเครือข่าย 
- วิทยากรเครือข่าย 

- www.kruchaow.com 
- E-mail 
- โทรศัพท์ / โทรสาร 
- พบปะสนทนา 
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1. ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู โดยการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบและสมรรถนะ พรอมทั้งศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยในด้าน
ความรูทางการวิจัยและทักษะทางการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูนักวิจัยเครือข่ายโดยใช้
แบบสอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านความรู ทักษะและดา้นเจตคติ  

 2. ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
สมรรถนะนักวิจัยของประชาคม  เป็นแนวทางก าหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู 
ซึ่งประกอบดวยระบบเครือขายการวิจัยระบบการฝกอบรมการวิจัย และระบบที่ปรึกษาการวิจัย โดย
น าผลที่ไดจากการศึกษาความตองการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูมาประกอบในการก าหนด
วัตถุประสงคของการเรียนร ูและเนื้อหาสาระในการสรางชุดฝกอบรมการวิจัย ตลอดจนชุดสื่อ
ประกอบการอบรม  

3. รางรูปแบบการพัฒนา ซึ่งรูปแบบมี 3 องคประกอบหลัก ไดแก่ 
3.1 ระบบเครือขายการวิจัย ซึ่ งประกอบด วยโครงสร างการสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู ไดแก ครูนักวิจัยเครือขาย วิทยากรเครือขายและคณะ
บุคคลฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภายในอาชีวศึกษาจังหวัด และหน่วยงานภายนอกพรอมทั้งศูนย์
ข้อมูลเครือขาย โดยใชชองทางการติดตอสื่อสารระหวางเครือขายที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซด ครู
เชาวดอทคอม (www.kruchaow.com) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โทรศัพท โทรสาร การ
พบปะสนทนา 

3.2 ระบบฝกอบรมการวิจัยกระบวนการใหความรูที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
แกครูนักวิจัยเครือข่าย โดยผานกระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานความรู
ทางการวิจัยของครูโดยน าผลที่ไดจากการศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาด้านความรู ทักษะ และดานเจตคติมาใช้เปนแนวทางใน
การสรางชุดฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครแูละชุดสื่อประกอบการอบรม เพ่ือใชในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู ซึ่งสื่อที่ใชประกอบดวยชุดฝกอบรมพัฒนา
สมรรถนะทางการวิจัยของครูจ านวน 7 หน่วย และชุดสื่อประกอบการฝกอบรมจ านวน 10 เรื่อง ที่ผู
วิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ าหนด  

3.3 ระบบที่ปรึกษาการวิจัยเปนกระบวนการใหความชวยเหลือครูด านความรูและ
ทักษะในการด าเนินการวิจัย โดยมีผูทรงคุณวุฒทางด้านการวิจัยทั้งภายในอาชีวศึกษาและบุคลากร
จากหนวยงานภายนอกตลอดจนอาจารยมหาวิทยาลัยซึ่งเปนวิทยากรเครือขายใหค าปรึกษา ระบบที่
ปรึกษาการวิจัยยังประกอบดวย คลินิกพัฒนานักวิจัยการก าหนดคุณสมบัติวิทยากรทั้งในสถานศึกษา
และวิทยากรจากองคกรภายนอก แผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยพร้อมตารางให
ค าปรึกษาและหองสืบค้นผลงานวิจยัและทางระบบอินเตอรเน็ต 
 3.3.1 คลินิกพัฒนานักวิจัย เสนอโครงการจัดท าหองคลินิกพัฒนานักวิจัย โดย
จัดเตรียมความพรอมทั้งโตะประชุม เก้าอ้ีวัสดุส านักงาน อุปกรณสื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ เครื่อง
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(3) 

(4)
๗)
) 

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่สามารถเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร เครื่อง
ฉายภาพทึบแสง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาหองงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
สิงหบุรี เปนคลินิกพัฒนานักวิจัย 
 3.3.2 วิทยากรเครือขายโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร างนวัตกรรม
และการวิจัยทั้งภายในสถานศึกษาบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัด และอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เปนวิทยากรที่ปรึกษาโดยจัดเป็นตารางการใหค าปรึกษาแหลงสืบคนเอกสารงานวิจัย โดย
จัดท า โครงการรวบรวมผลงานวิจัยที่นาสนใจไวเปนกรณีศึกษาของครูนักวิจัยเครือขาย เพ่ือใชใน
การศึกษาค้นควาและอางอิง 

4. ตรวจสอบรางรูปแบบการพัฒนาโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยน าเสนอรางรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูตออาจารย์ทีป่รึกษา 
 ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552) การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กล่าวว่า  การประยุกต์ใช้หลักสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดตามวงจรการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence  Development  Lifecycle) รายละเอียดดังภาพที่ 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.11 การพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competency Development  Lifecycle) 
ที่มา: ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552)  

ก าหนดทิศทาง HRM 
 วิสัยทัศน ์
 กลยุทธอ์งค์กร กลยุทธ์ HRM 

โมเดลสมรรถนะ 
Competency 

 (1) 

ก าหนดรูปแบบ
สมรรถนะ 
(Self-Competency-

Model) 

ก ากับ ติดตาม การพัฒนา 
และประเมินพฤติกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง Continuous 
Performance 

Monitoring and 
Assessment to  Confirm 

Improvement 

1. ประเมินสมรรถนะตนเอง 
(Self-Assessment) 
2. ค่าความต่างระหวา่งสมรรถนะ
ปัจจุบัน กับสมรรถนะที่คาดหวัง (GAP 
Analysis) 

พัฒนาสมรรถนะตนเอง 
1. จัดท า ID Plan 
2. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อสนองต่อสมรรถนะที่มี Gaps น้อย 

ประเมินสมรรถนะ 
Com -Assessment 

(2) 

วงจรระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล 
Competence 

Development  Lifecycle 

ประเมินการพัฒนา 
Monitoring - Assessment 

การพัฒนาสมรรถนะ 
Development 
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จากภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคลจะมีการด าเนินงานใน 3 ระยะที่ต่อเนื่องกันคือ 
ระยะที่ 1 การจัดท ารูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) 
ระยะที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (Competency  Assessment) 
ระยะที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) 
การด าเนินงานในระยะที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) ส าหรับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการน ารูปแบบสมรรถนะไปด าเนินการพัฒนา  ซึ่งหมายถึง  การ
พัฒนาสมรรถนะจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการด าเนินงานใน 2 ส่วน ที่ส าคัญมาก่อน กล่าวคือ 
 1. จะต้องมีการก าหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) หรือเรียกกันทั่วไปว่า 
โมเดลสมรรถนะ  ของต าแหน่งที่ต้องการพัฒนานั้นขึ้นมาเสียก่อนตามขั้นที่ 1 เช่น ต้องการพัฒนา
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ก็ต้องมีการก าหนดโมเดลสมรรถนะต าแหน่งผู้บริหารต้องการพัฒนา
ต าแหน่งครู ก็ต้องมีการก าหนดโมเดลสมรรถนะต าแหน่งครู เป็นต้น และสมรรถนะที่ก าหนดเป็น
โมเดลนั้นควรเป็นสมรรถนะที่เป็นความต้องการจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ โดย
แท้จริง  
 2. ต้องมีการน าโมเดลสมรรถนะที่ ก าหนดขึ้นมานั้น  เข้ าสู่ การประเมินสมรรถนะ 
(Competency Assessment) ในขั้นที่ 2 เพ่ือให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลในต าแหน่งนั้น
ว่ามีสมรรถนะใดที่โดดเด่นดีแล้วจะสมรรถนะใดที่มีจุดอ่อนที่ต้องการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถให้
สูงขึ้นแล้วน าจุดอ่อนนั้นมาพัฒนา 
 ประเด็นส าคัญที่เงื่อนไขที่ต้องค านึงอย่างมากของการพัฒนาและฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะจัดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ก็คือ การพัฒนาและฝึกอบรมจากฐาน
สมรรถนะหรือขีดความสามารถมีความแตกต่างจากการฝึกอบรมแบบเดิม 
 ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552 อ้างถึงใน  สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550) กล่าวถึง การฝึกอบรม
ตามแนวทางสมรรถนะ (Competency-Based Training) ซึ่ งขอน ามากล่ าวไว้ เฉพาะ เรื่อง 
Competency-Based Training and Development Programs สรุปได้ ดังนี้ 

Competency – Based Training and Development Program หมายถึง การจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) ของ
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. การจัดท าแผนฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่งงานให้มี
ระดับความสามารถ (Proficiency Level) ตามท่ีองค์กรก าหนดใน Competency Dictionary 

2. องค์กรที่ใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร จ าเป็นต้องจัดท า Competency 
Model ให้เรียบร้อยแล้ว  โดยขั้นตอนในการจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทางสมรรถนะ  
สรุปได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การตัดสินใจเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนาและฝึกอบรม โดยพิจารณาว่าสมรรถนะตัวใด
ที่ควรพัฒนาให้แก่บุคลากร และควรแสวงหาบุคคลที่มีสมรรถนะเหมาะสมมากกว่ามุ่งพัฒนาผู้ที่ขาด
คุณสมบัติ 
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ขั้นที่ 2 เลือกวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
โดยศูนย์พัฒนา การก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ระบบ
พ่ีเลี้ยง หรืออ่ืน ๆ  

ขั้นที่ 3 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ Competency 
Dictionary โดยจัดท า Training Road Map  ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการพัฒนาได้ทุก
คน ซึ่งทุกระดับของสมรรถนะแต่ละตัว จะมีหลักสูตรเฉพาะที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะระดับนั้น ๆ ให้
เกิดข้ึน  

ขั้นที่ 4 ฝึกอบรมวิทยากร โดยเฉพาะองค์กรที่มิได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาจัดท าหลักสูตร
ตามโมเดลสมรรถนะให้ ก็สามารถฝึกอบรมวิทยากรโดยให้บุคลากรที่มีผลงานเป็นเลิศในสมรรถนะ
หนึ่ง ๆ ฝึกอบรมเนื้อหา และทักษะตามกระบวนการ Competency – Based Training 

ขั้นที่ 5 ด าเนินการฝึกอบรม ตามโปรแกรมที่ก าหนดขึ้น 
ขั้นที่ 6 การวัดผลหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นการประเมินผลหลักสูตรตามแนวทางสมรรถนะ

ซึ่งเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในงาน (On-the-job Behavior Change) และ 
ผลลัพธ์อื่น ๆ 

Association for Prevention Teaching and Research/Columbia School of Nursing 
Center for Health Policy (2001) ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (Competency-
Based Curriculum) ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเรียนรู้ไว้ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน 1 การคัดเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนา 
ขั้นตอน 2 ก าหนดนิยามสมรรถนะที่จะพัฒนาให้ชัดเจน 
ขั้นตอน 3 อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเป็นเป้าหมายของหลักสูตร 
ขั้นตอน 4 จัดล าดับสมรรถนะที่จะพัฒนา 
ขั้นตอน 5 ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการของแต่ละสมรรถนะ 
ขั้นตอน 6 เชื่อมโยงกระบวนการประเมินสู่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นตอน 7 ประมวลเนื้อหาแต่ละสมรรถนะท่ีสัมพันธ์กันจากทฤษฎีและแนวปฏิบัติ 
ขั้นตอน 8 วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นตอน 9 ประเมินการเรียนรู้หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงศ์ (2548) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะส าหรับการ

พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจะเกิดขึ้นได้และมีคุณภาพนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการพัฒนาหลักสูตรคงต้องเปิดใจกว้างด้วย การน าหลักสูตรที่มีอยู่มาสังคายนากันใหม่และยอมรับ
กันในเชิงวิชาการว่า หลักสูตรที่เราใช้กันมานานแล้วนั้นล้าสมัยและควรพิจารณาสร้าง พัฒนา หรือ
ปรับปรุง ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มุ่งไปในทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  ดังนั้น การที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้นโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ทั้ งด้าน
คุณลักษณะ ภาวะผู้น าทางวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งจะจัดฝึกอบรมใน
ปีงบประมาณ 2553 นี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แสดงออกถึงความสามารถใน
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การสร้างมาตรฐานการพัฒนาด้วยการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานที่คาดหวังไว้ 2 ประการ คือ 1. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (Competency Based 
Curriculum) อย่างแท้จริง  และ 2. ใช้หลักสูตรที่ก าหนดขึ้นพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะเป็นเลิศโดยแท้ 

ขั้นตอนการก าหนดและ พัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model)      
การก าหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กรท าได้หลายวิธี  เช่น ว่าจ้างที่ปรึกษาให้มาช่วย
ด าเนินการจัดท าระบบสมรรถนะ หรือแต่งตั้งคณะท างานภายในบริษัทข้ึนมาศึกษา และร่วมกันพัฒนา
ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อจ ากัดแตกต่างกันในที่นี้จะขอน าเสนอขั้นตอนการก าหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ
ที่เป็นรูปธรรมเพราะได้กลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสเป็นคณะท างานพัฒนา
ระบบสมรรถนะของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจ ากัด (มหาชน) และเข้าไปเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ
สมรรถนะอีกหลายหน่วยงานเช่นกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบริษัทเทเวศประกันภัยจ ากัด 
(มหาชน) บริษัทซีเมนต์ไทยการบัญชีจ ากัด ฯลฯ จึงขอเสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบสมรรถนะ
รายละเอียดดังภาพที่ 2.12 
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ทีม่า: ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548)  
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ผู้บริหารระดับต้น - สูงวัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสมรรถนะความส าคัญและประโยชน์รวมทั้งแผนการด าเนินงานของโครงการและ
คาดหวังว่าผู้บริหารทุกท่านจะไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสมรรถนะได้อย่างถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายจนถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะท างาน
พัฒนาระบบสมรรถนะเป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษารวบรวมข้อมูลปัจจุบันขององค์กร (Organization Investigation and 
Diagnosis) ทีมที่ปรึกษาและคณะท างานฯศึกษารวบรวมข้อมูลปัจจุบันขององค์กรเกี่ยวกับนโยบาย
วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์การบริหารงานวัฒนธรรมองค์กรระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมรรถนะที่ผู้บริหารคาดหวังจากบุคลากรและข้อมูลทั่ว ๆ ไปโดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
คู่มือ Website สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงการใช้แบบสอบถามกับบุคลากรระดับต่าง ๆ ขององค์กร
รวมทั้งศึกษาระบบสมรรถนะจากสถาบันองค์กรคู่แข่งหรือองค์กรที่มีโครงสร้างภารกิจการด าเนินงาน
ใกล้เคียงกับองค์กรของท่านเพ่ือน ามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการให้ก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นน าต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency  Workshop) ใน
ขั้นตอนนี้ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กรถ้าเป็นไปได้ควรเชิญ
ผู้บ ริหารระดับสู งตั้ งแต่หั วหน้ า /ผู้ อ านวยการฝ่ ายขึ้น ไปมาร่วมก าหนดสมรรถนะองค์กร 
(Organizational Competency) และค้นหาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทั้งนี้ เพราะผู้บริหาร
ระดับสูงจะทราบวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ทิศทางนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของ
องค์กรรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างดีจึงก าหนดสมรรถนะขององค์กรได้ชัดเจนขั้นตอนต่อไปก็ควร
ก าหนดสมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ทั้งสมรรถนะร่วมและสมรรถนะ
เฉพาะทางของแต่ละสายวิชาชีพ (Common & Specific Functional Competency) โดยกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็น Key Persons ที่เป็นตัวแทนจากสายวิชาชีพต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 : การให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development 
& Coaching) ภายหลังจากจบการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วคณะที่ปรึกษา/วิทยากรควรมอบหมายให้
คณะท างานแต่ละสายวิชาชีพกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะตามสายวิชาชีพของตนประมาณ  
1-2 สัปดาห์เพื่อเตรียมกลับมาร่วมพัฒนากับทีมที่ปรึกษา/วิทยากรจากนั้นคณะที่ปรึกษา/วิทยากรควร
ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ (Competency Consulting & Coaching) การพัฒนาสมรรถนะในแต่ละ
วิชาชีพให้ถูกต้องพร้อมกับการเทียบสมรรถนะตามสายวิชาชีพกับต าแหน่งงาน  (Functional 
Competency Mapping with Job Position) 

ขั้นตอนที่ 5 : การรวบรวมและจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & 
Dictionary) คณะที่ปรึกษาและคณะท างานพัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กรร่วมกันทบทวน
สมรรถนะหลักขององค์กรการจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะแต่ละตัว (ค าอธิบายรายละเอียดพฤติกรรม
เพ่ิมเติมวิธีการประเมินผลและแนวทางการพัฒนา) และจัดท าการเทียบสมรรถนะหลักกับต าแหน่ง
งาน (Core Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณาว่าแต่ละต าแหน่งควรจะมี
ระดับความสามารถมาตรฐานอยู่ในระดับใดคณะที่ปรึกษาฯ รวบรวมสมรรถนะทั้งหมดและจัดท าคู่มือ



78 
 

พจนานุกรมสมรรถนะขององค์กร (Competency Dictionary) เพ่ือจัดเป็นหมวดหมู่สมรรถนะและใช้
เป็นมาตรฐานกลางเผยแพร่ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานได้รับทราบตลอดจนขออนุมัติใช้ระบบ
สมรรถนะขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูง 

ขั้นตอนที่ 6 : การสื่อสารและการประเมินสมรรถนะข้าราชการ (Communication & 
Competency Assessment) เมื่อพัฒนาระบบสมรรถนะเสร็จแล้วจะต้องท าการสื่อสารหรือถ่ายทอด
ระบบสมรรถนะให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบรายละเอียดของระบบสมรรถนะตั้งแต่แนวคิดหลักการ
ประโยชน์ของสมรรถนะขั้นตอนการพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะวิธีการประเมินสมรรถนะและ
นโยบายการน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเห็นประโยชน์และให้ความร่วมมือในการน าไปใช้ในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองเมื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ท าการประเมินสมรรถนะบุคลากร
เป็นรายบุคคลและจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรรมสมรรถนะ 

สิ่งที่ควรค านึงถึงในการก าหนดสมรรถนะ 
1. การก าหนดสมรรถนะนั้นเราต้องมุ่งที่อนาคต 
2. ควรศึกษาและวิเคราะห์องค์กรก่อนและควรน าจุดอ่อนขององค์กรมาก าหนดเป็นสมรรถนะสิ่งที่

เป็นจุดแข็งก็ควรน ามาก าหนดเช่นเดียวกันเพ่ือเสริมและรักษาจุดแข็งให้คงอยู่หรือให้ดีกว่าเดิม 
3. การก าหนดสมรรถนะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรภารกิจ

และลักษณะงานขององค์กร 
4. สมรรถนะที่ก าหนดขึ้นมานั้นต้องไม่ง่ายและไมย่ากเกินไปต้องมีลักษณะที่ท้าทาย

ความสามารถของบุคลากรให้ท าพฤติกรรมนั้น ๆ 
5. ต้องก าหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดพฤติกรรมต้องแสดงพฤติกรรมหรือความสามารถที่สูง

กว่า/โดดเด่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
6. บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการก าหนดสมรรถนะเพ่ือให้เกิด Commitment และความรู้สึก

เป็นเจ้าของ (Ownership) 
7. สมรรถนะที่ก าหนดขึ้นมาแล้วควรปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   ชัชรินทร์  ชวนวัน (2550) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตนเอง การบริหารองค์กร
เชิงกลยุทธ์ยุคใหม่  มีการน าหลักสมรรถนะ (Competency Based Approach) มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมีเป้าหมายส าคัญที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และสมรรถนะขององค์กรทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์หลายประการด้วยกัน รายละเอียดดังภาพที่ 2.13 
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ภาพที่ 2.13 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตนเอง การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่  
ที่มา: ชัชรินทร์  ชวนวัน (2550)  
 

การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  องค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดการให้บุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะตนเอง
อย่างเป็นระบบ  ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การพัฒนาโมเดลสมรรถนะด้วยการก าหนดระดับตัวชี้วัดพฤติกรรม 
 2. สร้างและปรับปรุงโมเดลสมรรถนะที่มีอยู่ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
 3. เผยแพร่เป็นที่รู้จักท้ังภายในภายนอกองค์กร 
 การพัฒนาสมรรถนะตนเอง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างสิ่งที่เรียกว่า “แผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง (Individual Development Plan: IDP): ซึ่งเป็นแผนที่เกิดจากความคิดเห็นระหว่างผู้จัดการ
หรือหัวหน้างาน (Manager)  กับบุคลากร (Employee) มีลักษณะที่ส าคัญ คือ  
 1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงความสามารถให้มีสมรรถนะเฉพาะด้าน
สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Manager) กับบุคลากร (Employee) ต้องมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันเพื่อจะพัฒนาสมรรถนะและด าเนินตามแผนพัฒนาตนเอง 
 3. บุคลากร (Employee)  ต้องมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อตนเองที่จะบรรลุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 4. ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Manager) มีบทบาทที่ส าคัญ คือ สร้างความมั่นใจว่า บุคลากร
จะได้รับการส่งเสริม รวมถึงการสนับสนุนจัดสรรทรัพยากรให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
องค์กร 

 

กลยุทธ์องค์กร 
 

การวางแผนความส าเร็จ 

สมรรถนะจากส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

การสรรหาและเลือกสรร 

การออกแบบและใช้ในระบบ 
HR 

การออกแบบและใช้ใน 
ระบบ HR 

การตอบแทนและ
กระตุ้น 

การฝึกอบรมและพัฒนา 

การบริหารผลงาน การพัฒนาสายอาชีพ 
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ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะตนเองรายละเอียดดังภาพที่ 2.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ภาพที่ 2.14 ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะตนเอง 
ที่มา: ชัชรินทร์ ชวนวัน (2550)  
 

1. การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ (Gather Feedback) 
 1.1 ก่อนที่จะให้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง บุคลากรต้องมีการประเมินระดับสมรรถนะ
ปัจจุบัน (Current Competency Level) เพ่ือทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส หรือความต้องการที่
จะพัฒนา ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของงาน 

1.2 การประเมินระดับสมรรถนะท าได้ด้วยวิธี การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดย
การมีส่วนร่วมของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Manager) เพ่ือนร่วมงาน (Peers) ผู้รับบริการหรือลูกค้า 
(Customers) การร่วมกันประเมิน หรือการใช้เครื่องมือประเมิน (Tools) ซึ่งต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม 
 1.3 ก าหนดหรือหาค่าความแตกต่างสมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คาดหวัง (Gaps) เพ่ือให้
เชื่อมั่นได้ว่าจะมีข้อมูลพ้ืนฐานเพียงพอที่จะจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่
ต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในสถานการณ์และ
มุมมองที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ได้ผลการประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่
เที่ยงตรงออกมาอย่างชัดเจน 

2. การเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนา (Select Competencies) 
     2.1 ควรเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาด้วยการเน้นสมรรถนะเพียง 1 หรือ 2 สมรรถนะที่จะ
เกิดประโยชน์ต่อตนเองก่อน 

การพัฒนา
สมรรถนะ

ตนเอง 

6. การประเมินการพัฒนา 
(Assess Level) 

1. การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 
(Gather  Feedback) 

5. การพัฒนาตนเองตามแผน 
(Implement the Plan) 

2. การเลือกสมรรถนะที่จะ
พัฒนา 

(Select Competencies) 
 

4. การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
(Development the Plan) 

3. การเลือกกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(Select  Activities) 
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     2.2 ควรพิจารณาเลือกสมรรถนะจากปัจจัยที่ส าคัญ เช่น การขาดแรงจูงใจ ทรัพยากร หรือ
โอกาสต่าง ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะนั้น ๆ ที่มีปัญหาระหว่างการท างาน 
     2.3 ก าหนด/เลือกหลักสูตรการพัฒนาที่ดี   สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ 

3. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ (Select Activities) 
    3.1 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะท าให้การพัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดใน IDP เกิดการพัฒนา
อย่างสมบูรณ์ 
    3.2 กิจกรรมการพัฒนา มีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ในงาน (On the Job Training) 
กิจกรรมในงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.3 กิจกรรมการพัฒนา อาจมีการก าหนดขึ้นตามระดับสมรรถนะขององค์กร และเป็น
กิจกรรมที่ประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยให้บุคลากรบรรลุระดับสมรรถนะที่ต้องการได้ 
    3.4 กิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและงบประมาณขององค์กร ดังนั้น 
การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ จึงควรพิจารณาความเหมาะสมด้วย 

4. การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Development the Plan) 
    4.1 แผนพัฒนาตนเอง มักจะให้มีการเริ่มพัฒนาในระยะเวลา 1 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
กระบวนการผลการประเมินผลงานประจ าปี ดังนั้น 
    4.2 แผนพัฒนาตนเองจึงควรประกอบด้วย สมรรถนะเฉพาะ หรือสมรรถนะส าคัญที่ควร
พัฒนา (Specific Competencies) ระดับสมรรถนะที่ต้องการ (Desired Competency Levels)
กิจกรรมการพัฒนา (Development Activities) รวมถึงกรอบเวลา (Timeframes) ที่จะพัฒนา
สมรรถนะนั้นได้เสร็จสมบูรณ์ 

5. การพัฒนาสมรรถนะตนเองตามแผน (Implement the Plan) 
     5.1 เพ่ือให้มั่นใจว่าจะเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแท้จริง บุคลากรและผู้จัดการหรือหัวหน้า
งาน ควรจะร่วมกันก าหนดระบบการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาระหว่างวัตถุประสงค์กับแผนที่
สร้างขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาและผลงาน ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย 
  5.1.1 วิธีการวัดความก้าวหน้า 
  5.1.2 ใครเป็นผู้วัดความก้าวหน้า 
  5.1.3 ลักษณะ/ประเภท ความก้าวหน้า ที่จะใช้วัดเสมอ ๆ 
  5.1.4 เมื่อไหร่/ก าหนดเวลาวัดความก้าวหน้า 
      5.2 ปัจจัยส าคัญ สู่ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ 
   5.2.1 มีการสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ 
   5.2.2 พัฒนาสมรรถนะที่เป็นจุดแข็งให้เพิ่มมากขึ้น 
   5.2.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล 
   5.2.4 ก าหนดผู้ร่วมในการเรียนรู้ (Learning Partner) 
   5.2.5 เต็มใจที่จะเสี่ยง 
   5.2.6 ดูแลแผนพัฒนาตนเองให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
   5.2.7 เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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6. การประเมินการพัฒนา (Assess Level) 
 หลังจากจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง  และมีการพัฒนาตนเองตามกรอบของแผนแล้ว 
ควรมีการติดตามและประเมินดูว่า สมรรถนะเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนั้น เกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อบุคลากรและองค์กร อย่างไร  

6.1 บุคลากรมีการเพิ่มมากขึ้นในสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนานั้น ๆ  ตามที่คาดหวังหรือไม่ 
6.2 บุคลากรและผู้จัดการหรือหัวหน้างาน มองเห็นผลการมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นที่เกิดต่อผล

การปฏิบัติงาน หรือไม่ 
 ตระกูล จิตวัฒนการ (2555) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
รายละเอียดดังภาพที่ 2.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.15 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ที่มา: ตระกูล จิตวัฒนากร (2555)  
 

ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครผูู้สอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

การประเมินผลก่อนฝึกอบรม 

ฝึกอบรม 

การประเมินผลหลังฝึกอบรม 

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนและความต้องใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอน
บริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผู้ 
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3) สร้างแบบสอบถามสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตาม 
4) มาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสมรรถนะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาและน าผลสรุปจากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

1) ตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2) ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตาม 
3) มาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาการ 

หาประสิทธิภาพ 
1. น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพร้อมแบบ ประเมินความเหมาะสมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 

2. น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

3. น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับ
ครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out)  

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สมบัติ นพรัก (2556) กล่าวถึง รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก รายละเอียดดังภาพที่ 2.16 
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INPUT                               PROCESS                    OUTPUT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ภาพที่ 2.16 กระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มา:  สมบัติ นพรัก (2556)  

จุดเริม่ต้น 

การส ารวจความต้องการ
ของผู้บริหารและคร ู

- กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
- เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
- เนื้อหาสาระท่ีต้องการเรียนรู้ 

- ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล 
- ความรู้ท่ียังไม่มีการเผยแพร่
ไปยังเพือ่นร่วมงาน 
- ความรู้ท่ีต้องการของบุคลากร 

องค์ความรู้จากภายนอก
ในรูปแบบต่าง ๆ 

องค์ความรู้ในตัวบุคคล
ในสถานศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารและครู
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

P 

D การพัฒนาผู้บริหารและครูตามแผน 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การเรียนรู้จากวิทยากร 
 

Explicit 
Knowledge 

การจัดเก็บ
ความรู้อยา่ง
เป็นระบบ 

การน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหารและครูและใน
การจัดการเรียนการสอน 

การวิจยัเชิง
ปฏิบัติการ 

- การติดตามประเมินผลการพัฒนาผู้บรหิารและครู 
- การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

A 
KPIs C 
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 จากภาพที่ 2.16 กระบวนการพัฒนาใช้ทฤษฎีระบบ (System Approach) คือ ปัจจัยน าเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) และใช้วงจร P (Plan) D (Do) C (Check) 
A (Act) เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. การส ารวจความต้องการของผู้บริหารและครู  
2. ครูและผู้บริหารเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ภายในสถานศึกษา เรียนรู้นอกสถานศึกษา เนื้อหาที่

ต้องการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้จากภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ องค์ความรู้ในตัวบุคคลในสถานศึกษา  
3. การจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารและครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
4. การพัฒนาผู้บริหารและครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากวิทยากร  
5. การน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารและครูและการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ (Explicit Knowledge)  
6. การติดตาม/ประเมินผลการพัฒนาผู้บริหารและครู การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  

รูปแบบการพัฒ น าครูแ ล ะ ผู้บริหารแบบโรงเรียนเป็นฐ าน ใน โร ง เรีย น ขนาด เล็กที่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนภายหลังจากการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ควรมีบทบาทในการสร้างความ
เข้าใจ ให้ความรู้/เสริมพลัง เอ้ืออ านวยความสะดวก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการจัดหา
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและชี้แนะแนวทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ควรมีบทบาทในการให้ความรู้หรือเสริมพลัง นิเทศติดตาม และชี้แนะแนวทางการพัฒนา ชุมชน 
ผู้ปกครองหรือผู้รู้ในท้องถิ่นควรมีบทบาทสนับสนุนงบประมาณ และความร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนที่จะพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยใช้วงจร PDCA มีรายละเอียดดังนี้ การวางแผน (P) ด้วยการส ารวจความต้องการ 
SWOT วิเคราะห์ปัญหาโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาครูและผู้บริหาร การด าเนินการ (D) ด้วยการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการท าวิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้จาก
วิทยากรหรือผู้รู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจสอบหรือประเมินผล (C) ด้วยการนิเทศหรือ
ติดตามประเมินโดยผู้บริหาร เพ่ือนครูและตนเอง และปรับปรุง (A) ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการ
พัฒนาผลการพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนาครูและผู้บริหาร ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นคือคุณภาพ 
นักเรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารและคุณภาพโรงเรียน  
 รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
คือ  จะส ารวจความต้องการในการพัฒนาการวางแผน (P)  ด้วยการส ารวจความต้องการ SWOT วิเคราะห์
ปัญหาโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาครูและผู้บริหาร การด าเนินการ (D) ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการท าวิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การตรวจสอบหรือประเมินผล (C) ด้วยการนิเทศหรือติดตามประเมินโดยผู้บริหาร เพ่ือนครูและตนเอง 
และปรับปรุง (A) ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาผลการพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนาครูและผู้บริหาร   
จุดด้อย  คือ ขาดการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนและการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาใช้ใน
การสอน 
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 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557) กล่าวว่า รูปแบบและขั้นตอนการจัดท า Annual Training & 
Development Plan เพ่ือการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการท างานของพนักงานแต่ละคน
ให้ดีขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 การพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการท างานของพนักงาน 
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557)  
 

1. การหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือน ามาก าหนดหลักสูตรที่
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งงานและพนักงานเป็นรายบุคคล ดังนั้นการหาความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนานั้น ประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้าน 
 1.1 ข้อมูลด้านองค์กร เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission)  เป้าหมาย (Goal) 
และ กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร (Strategy) 

1.2 ข้อมูลด้านลักษณะงาน  เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
1.3 หน่วยงาน (Functional Description) เช่น ความสามารถในการจัดการ (Managerial Competency)  

และความสามารถในงาน (Functional Competency) 
1.4 ข้อมูลด้านบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและศักยภาพในการ 

ท างานของพนักงาน รวมถึงการประเมินช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap   Assessment) ที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 

2. การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของต าแหน่งงานจะท าแผนฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานประจ าปี (Annual Training & Development Plan) โดยน าข้อมูลด้านองค์กรและ
ข้อมูลลักษณะงานของต าแหน่งงานมารวบรวมเพ่ือน ามาก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่

1. การหาความต้องการจ าเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนา 

4. การด าเนินการและ
ติดตามผลการฝึกอบรม
และพัฒนา 

2. การก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนาของ
ต าแหน่งงาน 

3. การจัดท าแผนฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานรายบุคคล 
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จ าเป็นและเหมาะสมซึ่งจะต้องชี้แจงรายละเอียดของการจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
รายบุคคลในขั้นตอนต่อไปให้ด าเนินการจัดท าตารางสรุปโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาต าแหน่ง
งานนั้น ๆ ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ  ดังนี้ 

    2.1  การก าหนดโปรแกรมทั่วไปอาจจะวิเคราะห์จากความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กร 
     2.2  โปรแกรมเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร ซึ่งได้จัดทั้งพนักงานในระดับบริหาร (Executive Level) 
และพนักงานระดับปฏิบัติการ (Non Executive Level) ดังนั้นในการก าหนดโปรแกรมด้านการบริหารอาจวิเคราะห์
จากความสามารถด้านการจัดการ (Managerial Competency) 
 2.3 โปรแกรมด้านเทคนิค เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานทางเทคนิคเฉพาะด้าน
ของกลุ่มงาน ดังนั้นในการก าหนดโปรแกรมด้านเทคนิคอาจจะวิเคราะห์จากความสามารถในงาน
(Functional  Competency) ของแต่ละต าแหน่งงานได้ ได้แก่ 

- ความจ าเป็นในการฝึกอบรม/พัฒนา 
- วิธีด าเนินการ เช่น 

การฝึกอบรม 
การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training: OJT) 
การสอนงาน 
การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
การให้ค าปรึกษาแนะน า 
การโอนย้ายงาน 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

- วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
- ระยะเวลาการฝึกอบรม 
- บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- วิธีประเมินผล 

3.  การจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคคล เป็นการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาและศักยภาพในการท างานของพนักงาน รวมทั้งช่องว่างของความสามารถ (Competency 
Gap) ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตลอดจนทัศนคติ เป้าหมายและความคาดหวังของพนักงาน โดยมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1) ปัจจัยที่ ใช้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ ใช้ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้แก่  ปัจจัยวัดความสามารถในการท างานเน้นวัดพฤติกรรมการท างาน ปัจจัย
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นในการท างานเน้นผลลัพธ์ที่ได้จากการท างาน และปัจจัยผสมเป็นการวัดทั้งด้าน
ความสามารถและปัจจัยด้านผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท างานสามารถวัดผลการท างานได้ทั้ง
พฤติกรรมที่แสดงออกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

2) แนวทางในการพัฒนารายบุคคล เปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงถึง 
- ข้อดีหรือจุดแข็ง (Strength) 
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- จุดที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง (Weakness) 
- แผนงานหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างานเพ่ือการพัฒนา 

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น   
โดยการแจกแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงาน 

พร้อมน าเสนอหลักสูตรหรือโปรแกรมการพัฒนาที่ต้องการและจ าเป็นและเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่
ของงานที่รับผิดชอบ 

2.1 การวิเคราะห์หาหลักสูตรหรอืโปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับพนักงานรายบุคคล โดย
พิจารณาจากข้อมูลที่สรุปได้จากการรวบรวมข้อมูลด้านบุคคล 

    2.2 การด าเนินการและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา ได้แก่ การติดตามผล
การจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งมีแบบส ารวจผลการจัดโปรแกรมหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

4. การติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
โดยหัวหน้าต้องเป็นผู้สังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แกพ่นักงานอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานให้ดีขึ้น 
 สุรพงษ์  แสงสีมุข (2557) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีข้ันตอนการวิจัย 3 
ขั้นตอน 1) ศึกษาสมรรถนะของครูและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู โดยการศึกษาเอกสาร 
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของครู โดยการยกร่างรูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยการประชุม
สนทนากลุ่ม 3) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู โดยจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผลการศึกษาสมรรถนะของครู และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพบว่า สมรรถนะของครูมี 10 สมรรถนะ
และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูมี  2 ด้าน คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูมี 6 ขั้น 
คือ ขั้นการการก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นการก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา ขั้นการด าเนินการตามแผนพัฒนา  ขั้นการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา และขั้นการก ากับติดตามกระบวนการพัฒนาและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 4 วิธี  
คือ การสอนงานโดยพี่เลี้ยง การฝึกอบรมแนะน างาน การฝึกปฏิบัติจริงและการปฏิบัติจริงในโรงเรียน
ผลการตรวจสอบรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และผล
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
 นัฎชฎารัตน์ ณ นคร (2557) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ผลการวิจัยพบว่า 
ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดภาคใต้  พบว่า ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูประถมศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
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ได้แก่ การพัฒนาตนเองและความเป็นครู สมรรถนะรอง ได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล และสมรรถนะ
จิตลักษณะ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จ านวน 480 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
จากผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ สถิติของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล  Version 9.1 Activation code: 47C7-3520-A09F-DA38  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้
ฝั่งทะเลอันดามัน โดยน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะครูประถมศึกษา มาเป็นหลักใน
การพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูรวมการ
สนทนากลุ่มจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เพ่ือร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และน ารูปแบบที่
ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนประเมินเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ระยะที่ 3 การน ารูปแบบ
ไปทดลองใช้กับครู รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ที่เรียกว่า SMART-T ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
คือ 1) ก าหนดการศึกษาและการส ารวจ 2) ก าหนดการประชุมและบริหารจัดการ 3) การวิเคราะห์
กิจกรรม และผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะครู 
และทักษะการเสริมสร้างสมรรถนะครูของผู้เข้ารับการอบรมด้วยเทคนิค SMART-T สูงกว่าครูที่การ
อบรมด้วยวิธีการที่จัดขึ้นตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -17.45) และพบว่า ครู
กลุ่มที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิค SMART-T มีเจตคติที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการจัด
อบรมอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน 
 วสันต์  ปานทอง (2556)  กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือ
ศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะและวิธีการพัฒนาครู เ พื่อศิษย์ในสถาน ศึกษาใช้วิเคราะห์
เอกสารและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือ
สิทธิ์ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยน าผลการศึกษาจากขั้นตอน
ที่ 1 มาใช้  แล้วตรวจสอบความเหมาะสมโดยการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คนขั้นตอนที่  3 ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบ โดยจัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มและครูผู้สอน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะครูเพ่ือศิษย์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม มีลักษณะ 12 ประการ ด้านการจัดการเรียนรู้ มี
ลักษณะ 15 ประการ ด้านความรู้และทักษะ มีคุณลักษณะ 12 ประการ ด้านเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ มี
คุณลักษณะ 5 ประการ และด้านการมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะผู้เรียน มีคุณลักษณะ 4 ประการ  
กระบวนการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามี
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กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจ าเป็น ก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายการพัฒนา 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา  ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ครูเพ่ือศิษย์ 9 ปัจจัย คือ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  การพัฒนา
ตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้  ภาวะผู้น าทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ ผู้มีส่วนเสีย
ส่วนได้ และวิธีการพัฒนามี 15 วิธี คือ การฝึกอบรม การดูตัวอย่างโดยการฝังตัว การศึกษาจากคู่มือ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาตนเองให้มีหลักวิชา หลักคิด หลักปฏิบัติ การพัฒนาตนเอง
โดยแสวงหาความรู้รอบด้านแล้วสรุปข้อเท็จจริง การศึกษาความส าเร็จของผู้ร่วมงานและเ พ่ือร่วม
วิชาชีพ การจัดการความรู้  การเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การเป็นกัลยาณมิตร รู้
ทุกข์ รู้สุข รู้ทุกข์ รู้สุข กิจกรรมการคุยกับเพ่ือนครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนาเป็นเนืองนิตย์
สร้างกลุ่มที่หลากหลายขยายสู่ชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 2. รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการ
พัฒนาในองค์ประกอบเชิงระบบนั้น มุ่งสู่ผลผลิตซึ่งเน้นคุณลักษณะครูเพ่ือศิษย์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปฏิบัติตน ด้านความรู้และทักษะ  และด้านการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลยังคุณลักษณะและทักษะผู้เรียน 
ส่วนกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความจ าเป็น ก าหนดจุดประสงค์และขอบข่าย 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา  ประเมินผลการพัฒนา และระดับการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กรและ 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่ามีความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางการสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 

 
 

 
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ตามแนวคิดของนักวิชาการผู้วิจัย

พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู คือ มีขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นส ารวจความต้องการในการพัฒนารวมถึง
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1 Limbach, Mchael P. &  Baldwin, 
Timothy T. 

       

2 Gilley, Jerry W.; Eggland  
Stephen A. 

       

3 รอทเวลล์ และคาซานาส  
(Rothwell & Kazanas, (1989) 

       

4 Ubben et al. (2001); Owen 
(2001); Sayfarth (1999); Hoy & 
Miskel (2001) 

       

5 Sahlberg, Pasi (2004)          
6 OECD, 2010        
7 เชาวรัตน์  เตมยีกลุ (2552)        
8 ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552)        
9 ชัชรินทร์  ชวนวัน อ้างถึงใน 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550) 
       

 10 ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงศ์ (2548)        
11 ชัชรินทร์  ชวนวัน (2550)        
12 ตระกลู  จิตวัฒนการ (2555)        
13 สมบัติ นพรัก  และคนอื่น ๆ (2556)        
14 วสันต์  ปานทอง (2556)        
15 อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2557)        
 16 สุรพงษ์  แสงสีมุข (2557)        

 17 นัฎชฎารัตน์ ณ นคร (2557)        
 รวม 10 8 7 8 8 12 10 
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การศึกษาสภาพปัจจุบัน 2. ขั้นการก าหนดรูปแบบและขั้นก าหนดองค์ประกอบและควบคู่กับการวาง
แผนการพัฒนาสมรรถนะ 3. ขั้นพัฒนาสมรรถนะ4.ขั้นประเมินสมรรถนะ 

 
2.5 แนวคิดหลักการของรูปแบบ 

2.5.1 ความหมายของรูปแบบ 
พจนานุกรม Contemporary English ของลองแมน (Longman, 1987) ได้กล่าวถึงความหมายของ

รูปแบบไว้ 3 ประการ คือ 
1. รูปแบบหมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจริง ตรงกับภาษาไทยว่าแบบจ าลอง 
2. รูปแบบ หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นรูปแบบในการด าเนินการบางอย่าง เช่น ครู

ต้นแบบ  นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น 
3. รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 864X

เป็นต้น จากความหมายของรูปแบบทั้งหมด 
 พจนานุกรมการศึกษาซึ่ง กูด (Good, 1973) เป็นกองบรรณาธิการ ได้รวบรวม 
 1. เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
 2. เป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เช่น  ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้

ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 
บาร์โด และฮาร์แมน (Bardo & Hartman, 1982) ได้กล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไว้

ว่า “เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ เราสนใจ เพ่ือใช้ในการนิยาม
คุณลักษณะ และ/หรือ บรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ” และ Bardo กับ Hartman อธิบายต่อไปว่า รูปแบบ
เป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมา เพ่ือบรรยายคุณลักษณะส าคัญ ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง  เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์
อย่างละเอียดทุกแง่มุม  เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการ
ที่จะท าความเข้าใจ ซึ่งจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่ง ๆ 
จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  
ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง
รูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร 

จากความหมายต่าง ๆ ที่นักวิชาการผู้วิจัยพอสรุปได้ว่ารูปแบบเป็นแบบจ าลองโครงสร้างทาง
ความคิดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งหรือวิธีการที่เป็นต้นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็น
ค าอธิบายแผนผังไดอะแกรมหรือแผนภาพตามความเหมาะสมเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นโดยระบุถึงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองพร้อมทั้งบอกถึงรายละเ อียดและ
ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบไว้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ 
   2.5.2 ประเภทของรูปแบบ 

Keeves (1988 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณ,ี 2550) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 5  แบบ ได้แก ่
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นความคิดที่แสดงออกในลักษณะของ

การเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป 
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 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นความคิดที่แสดงออกผ่านทางภาษาโดยการ
พูดและเขียน 
 3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นความคิดที่แสดงออกผ่านทางรูป
คณิตศาสตร์ 
 4.รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็นความคิดที่แสดงออกผ่านทางแผนผัง
แผนภาพไดอะแกรมกราฟเป็นต้น 
 5.รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์/ปัญหานิคม (อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ เตมียกุล, 2552) 
จ าแนกชนิดของรูปแบบได้ดังนี้ 

1) รูปแบบที่ยึดกฎเกณฑ์เป็นรูปแบบที่มีระเบียบใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2) รูปแบบที่ใช้พรรณนาเป็นรูปแบบที่ใช้บรรยายสิ่งที่เป็นอยู่ว่ามีลักษณะเช่นไร 
3) รูปแบบที่มีตัวตนเป็นรูปแบบที่มีตัวตนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
4) รูปแบบที่ไม่มีตัวตนเป็นรูปแบบที่ต้องจินตนาการ 

Steiner (อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ เตมียกุล, 2552) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบ่งออกเป็นรูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น รูป

แบบจ าลองเครื่องบินที่สร้างเหมือนของจริงต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนเพ่ือผลิตสินค้า
นั้น 

2. รูปแบบเชิงแนวความคิดแบ่งออกเป็นรูปแบบเชิงความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือรูปแบบ
หรือแบบจ าลองที่สร้างข้ึนโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเช่นรูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎีการ
คงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนเป็นต้น 

ฟอรส และริสเชอร (Forcese and Richer, 1973) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การยอหรือ
เลียนแบบความสัมพันธที่ปรากฏอยูในโลกแหงความเป็นจริงของปรากฏการณอยางใด อย่างหนึ่ง โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายขึ้นและเปนระเบียบสามารถเขาใจ
ลักษณะส าคัญของปรากฏการณนั้น รูปแบบจึงมีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไป เชน 1. การจ าแนกประเภท 
(Typology) 2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 3. การแยกเป็นชนิด (Taxonomy) เปนตน 
 อิงลิส และอิงลิส (English and English, 1965) ได้ให้ความหมายของโมเดล ไว้ดังนี้ 

1. แบบจ าลองเลียนแบบของจริง 
2. ตัวแบบที่เป็นแบบอย่าง 
3. แบบจ าลองการด าเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบ 
4. การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปของระบบสัญลักษณ์ 
Smith, et al. (1980 อ้างถึงใน เบญจพร แก้วมีศรี, 2545) ได้จ าแนกประเภทของรูปแบบ 

ออกได้ ดังนี้ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ 

  1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง 
   1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ 
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2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 
2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Model) 
 จอยซ์  และวีล (Joyce & Weil, 1985) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตาม
แนวคิดหลักการ หรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการ
สอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ  
 1. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล
และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย  โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพ
สิ่ง (Reality) ทั้งหลาย 
 3. Social Interaction Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และบุคคลต่อสังคม 
 4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 
 Bellinger (2004) สรุปได้ว่า รูปแบบ คือ การแสดงความเข้าใจในระบบ ที่แสดงเห็นรายละเอียด
ส่วนประกอบ เพ่ือแก้ไขหรืออุดช่องว่างของระบบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ระบบสมบูรณ์และรองรับการ
ท างานจริงได้ทั้งหมด 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550) กล่าวว่า  ประเภทของรูปแบบ หรือโมเดลนั้น สามารถ 
จ าแนกได้จากวิธีการน าเสนอแนวคิดของรูปแบบหรือโมเดลนั้นซึ่งกระท าได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. โมเดลเชิงบรรยาย  เป็นการน าเสนอโดยใช้ค าบรรยายระบุถึงแนวคิด หลักการหรือตัว
แปร และมีค าอธิบายถึงปรากฏการณ์ด้วยค าบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหลักการหรือตัว
แปรเหล่านั้น 
 2. โมเดลเชิงรูปภาพ เป็นการน าเสนอโดยใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์จ าลอง แสดงถึง แนวคิด 
หลักการหรือตัวแปรและลากเส้นโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น 
 3. โมเดลเชิงคณิตศาสตร์  เป็นการน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนแนวคิด หลักการหรือตัว
แปรและใช้ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น 

ผู้วิจัย สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ การเลือก 
รูปแบบใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการน าเสนอว่าจะน าเสนออย่างไรจึงจะสะท้อนถึงความคิดได้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับความต้องการผู้น าเสนอโดยจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งน าเสนอด้วย เพ่ือเป็นสื่อ
ภาษาท่ีท าให้เข้าใจได้ง่ายหรือแทนการบรรยายซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการท างาน 

2.5.3 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 
วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ (2547) องค์ประกอบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน มีดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 ความน า ประกอบด้วยแนวคิด 
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หลักการ วัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบและสาระส าคัญของการ
กระจายอ านาจและส่วนที 3 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานและเงื่อนไขความส าเร็จ 

ศักดา สถาพรวจนา (2549) ได้สรุปจากการท าสังเคราะห์องค์กอบของรูปแบบจากแนวคิด
นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) ส่วนน า 2) 
ตัวแบบหรือระบบ  3) การน ารูปแบบไปใช้ 4) การประเมินผล และ 5) เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดหรือ
เงื่อนไขความส าเร็จ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550) ได้กล่าวว่าศึกษารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี  4 องค์ประกอบ คือ 1) ภาพวัดความส าเร็จ  
2) การก าหนดโครงสร้าง 3) การบริหารจัดการ 4) การติดตามก ากับ 

ทิศนา  แขมมณี (2552, น.121-222) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบทั่วไป จะมี
องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบ
นั้น ๆ 

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการ 
3. มีการจัดระบบ คือ จัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้สามารถ

น าไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนต่าง ๆ  อันจะช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น 
มานิตย์  นาคเมือง (2552) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอน

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ
รูปแบบโดยด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสอบถามความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสาย
งานครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจากครูและผู้บริหารผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน  1.1 สมรรถนะประจ าสายงาน
ครูผู้สอน ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  2) สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน 3) สมรรถนะ
การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) สามารถการวิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยและ 5) สมรรถนะท างาน
ร่วมกับชุมชน  1.2 หลักการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนประกอบด้วย 5 หลักการ 1) หลักการมีส่วนร่วม
ของผู้รับการพัฒนา  2) หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  3) หลักการสนองความต้องการของผู้รับการ
พัฒนา 4) หลักการความยืดหยุ่นของกระบวนการและวิธีการพัฒนา 5) หลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 1.3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความ
ต้องการในการพัฒนา 2) การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา 3) การวางแผนการพัฒนา 4)  
หลักการความยืดหยุ่นของกระบวนการและวิธีการพัฒนาและ 5) หลักการความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
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เมธีศิน สมอุ่มจารย์ (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ ดังนี้องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3) สมรรถนะเฉพาะ 4) สมรรถนะทั่วไป ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านวิชาการ 2) สมรรถนะด้านเชาวน์ปัญญา 3) สมรรถนะ
ด้านบุคลิกภาพ 4) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 2) สมรรถนะด้าน
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3) สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล 4) 
สมรรถนะด้านการใช้จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5) สมรรถนะด้านการวิจัยทาง
การศึกษา 6) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน และ 7) สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร 
3. สมรรถนะเฉพาะ (Specialized Competency) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้าน
วิชาชีพช่างเฉพาะ 2) สมรรถนะด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 3) สมรรถนะด้านภาวะผู้น าการศึกษาวิชาชีพ 
และ 4) สมรรถนะด้านการเป็นครูมืออาชีพ 4. สมรรถนะทั่วไป (Generalized Competency) ประกอบด้วย 
3 ด้าน ได้แก่1) สมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยี 2) สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 3) สมรรถนะ
ด้านการประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ
ประกอบด้วย 5 วิธีได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การศึกษาต่อ 3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) การฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ 2) การก าหนดเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ 3) การเตรียมโครงการพัฒนาและออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4) การด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะ 5) การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากน าผลการ
พัฒนาสมรรถนะไปใช้ผลการประเมินรูปแบบพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่า การน า
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

สุพรรณี  ชาญประเสริฐ (2554) กล่าวว่า เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงวิชา
วิทยาศาสตร์ตามหลักการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
หลักการเรียนรู้ เป็นทีมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของ  กลยุทธ์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์ การด าเนินการวิจัยมี 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1.พัฒนากลยุทธ์การพัฒนา   ครูพี่เลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักการเรียนรู้เป็นทีม 
ระยะที่ 2 การน ากลยุทธ์ไปทดลองใช้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโดยทดลองใช้กับครูพ่ีเลี้ยงจ านวน .8 
คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ านวน 4 
โรงเรียน การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นด้วยการประเมินสมรรถนะ  ทั้งครูพ่ีเลี้ยง
และครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงและครูวิทยาศาสตร์ แบบสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงานครูวิทยาศาสตร์ แบบสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงและครูวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า   
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กลยุทธ์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักการเรียนรู้เป็นทีมท่ีพัฒนาขึ้น มี 2 องค์ประกอบ  
1) หลักการของกลยุทธ์ คือการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครู 
พ่ีเลี้ยงที่มีศักยภาพสูงกับครูวิทยาศาสตร์ 2) กลยุทธ์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 
คือ กลยุทธ์ที่ 1 การคัดเลือกครูพ่ีเลี้ยงโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ และครูวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงตามหลักการเรียนรู้เป็นทีม 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ย่อย (1) การศึกษา  ด้วยตนเอง (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (3) การฝึก
ปฏิบัติงาน (4) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกลยุทธ์ที่ 3 การก ากับและติดตามการปฏิบัติงาน
ครูพ่ีเลี้ยงโดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูพ่ีเลี้ยงและระหว่างครูพ่ีเลี้ยงกับครู
วิทยาศาสตร์ด้านการวางแผน และการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น สมรรถนะครูพ่ี
เลี้ยงจากการประเมินตนเองของครูพ่ีเลี้ยงพบว่าสมรรถนะหลัก ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การสร้าง
บรรยากาศการให้ค าปรึกษาและการสอนงานและการก ากับและติดตามการปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.00, 44.00 และ 39.50 ตามล าดับ สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 29.75, 33.75 และ 13.00 ตามล าดับ และแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ส าราญ มีแจ้ง (2555) กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า  
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย และด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครู โดยล าดับขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การประชุมชี้แจง 
สร้างความตระหนักให้กับคณะครูในโรงเรียน 2) ด าเนินการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของสถานศึกษา ทั้งแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการ ผลการ
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น ในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ได้ 3 รูปแบบโดย
ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบเหมือนกันดังนี้  1) เป้าหมายการด าเนินการ 2) กระบวนการในการ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น ในส่วนเป้าหมายการด าเนินการทั้ง 3 รูปแบบ มีการก าหนดเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และนโยบายของสถานศึกษานั้น 

Bardo. John W. & Hartman John J., (1982, p.159) กล่าวว่า การที่จะระบุว่ารูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใด  จึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควร
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ 

ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556) กล่าวว่า  ผลของการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  องค์ประกอบที่ 2  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา องค์ประกอบที่ 4 หลักการใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา 
 สุรพงษ์  แสงมีสุข (2557) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน 
คือ 1) การศึกษาสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยการศึกษาเอกสาร และ
สัมภาษณ์ 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู โดยการยกร่างรูปแบบและตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม 3) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูโดยจัดประชุมขอความคิดเห็นผู้ เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสมรรถนะของครูและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สมรรถนะครูมี 10 สมรรถนะ 
และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูมี 2 ด้านคือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครู มี 6 ขั้นตอน
และวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู มี 4 วิธีและผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครู มี 
6 ขั้นตอน คือ ขั้นการการก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นการก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา ขั้นการด าเนินการตามแผนพัฒนา  ขั้นการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา และขั้นการก ากับติดตามกระบวนการพัฒนาและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของครู 
มี 4 วิธี คือการสอนงานโดยพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรมแนะน างาน การฝึกปฏิบัติจริงและการปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน  ผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 วิลเลอร์ (Willer, 1967) กล่าวว่า  รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์  (Conceptualization) 
เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการ (Rational) ของระบบรูปนัย (Formal System) และมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง 
 จอยซ์ และวีล (Joyce & Weil, 1985) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตาม
แนวคิดหลักการ หรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบตาม
แนวคิดหลักการ หรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการ
สอนไว้ 4 รูปแบบคือ  
 1) Information-Processing Model เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถในกระบวนการ
ประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2) Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและสรรพสิ่ง (Reality) 
ทั้งหลาย 

 3) Social  Interaction Model เป็นรูปแบบทีให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
บุคคลต่อสังคม 
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 4) Behavior  Model  เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็น
หลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่า
การพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
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1 วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ (2547)        
2 ศักดา  สถาพรวจนา (2549)        
3 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550)        
4 ทิศนา  แขมมณี (2552)        
5 มานิตย์  นาคเมือง (2552)        
6 สุพรรณี  ชาญประเสริฐ (2554)        
7 เมธีศิน  สมอุ่มจารย์ (2556)        
8 ส าราญ  มีแจ้ง (2555)        
9 Bardo. John W. & Hartman John 

J. (1982) 
       

10 ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556)        
11 สุรพงษ์  แสงมีสุข (2557)        
12 วิลเลอร์ (Willer, 1967)        

13 จอยซ์ และวีล (Joyce & Weil, 1985)        
 รวม 6 6 4 7 8 7 4 

  
จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดของนักวิชาการ ผู้วิจัยได้พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 2. องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 
สมรรถนะ วิธีการพัฒนา และ 3. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะ เงื่อนไขความส าเร็จ 
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2.5.4 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
 อเนก เทียนบูชา (2552) กล่าวว่าการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่งานครั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้เพ่ือก าหนดสมรรถนะหลัก (Key Competences) จัดท ามาตรฐาน
สมรรถนะหลักและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจในการ
ก าหนดสมรรถนะหลักจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวน  753 แห่งโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือก าหนดสมรรถนะหลักและน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เชิงปริมาณไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักค าอธิบายสมรรถนะมาตรฐานสมรรถนะและ
โมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลักประเมินสิ่งที่พัฒนาโดยการสัมมนากลุ่มย่อย  (Focus group) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและการทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักผลการวิจัยพบว่าสามารถก าหนด
สมรรถนะหลักแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ 3 องค์ประกอบรวมเป็น 9 องค์ประกอบ 29 หน่วยสมรรถนะ
และ 125 หน่วยสมรรถนะย่อยได้แก่สมรรถนะเพ่ือการด ารงชีวิตประกอบด้วยการพัฒนาอาชีพ
สัญลักษณ์ในชีวิตสุขวิถีและชีวิตพอเพียงสมรรถนะหลักเพ่ือการท างานประกอบด้วยการแก้ปัญหาการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมรรถนะพ้ืนฐานประกอบด้วยการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้ตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศสมรรถนะที่สถานประกอบการให้ความส าคัญที่สุดคือ
สมรรถนะหลักด้านการสื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะด้านการพูดสมรรถนะหลักของบุคลากรในสถาน
ประกอบการมีระดับต่ าสุดคือสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะหลักที่เหมาะสมมี 5 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์การออกแบบการพัฒนาการน าไป
ปฏิบัติและการประเมินผลส่วนประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือการก าหนด
ค าอธิบายสมรรถนะหลักการก าหนดระดับของก าหนดมาตรฐานสมรรถนะหลักและการจัดท าโมดูล
การพัฒนาสมรรถนะหลักกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีส าคัญมี 3 ขั้นตอนได้แก่การสร้างความ
ตระหนักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก
โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักมีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะมี 5 ขั้นตอน 
 เมธีศิน สมอุ่มจารย์ (2556) กล่าวว่า รูปแบบพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาสมรรถนะ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา โดยการ
สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส ารวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม จ านวน 372
คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 2) ยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรมในสถานศึกษาโดยน าข้อมูลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน และ 3) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 170 คน
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะ 2) วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะ และ 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ 2) การก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 3) 
การเตรียมโครงการพัฒนาและออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4) การด าเนิน การพัฒนาสมรรถนะ 
5) การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากน าผลการพัฒนาสมรรถนะไป
ใช้เป็นรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้การรับรองความเหมาะสม และได้รับการประเมินความเป็นไปได้จาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในระดับมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
ช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความเห็นว่า การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก    
ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552) เรื่องรูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอตามหลักการเชิงระบบ (System Approach)  3 ขั้นตอน  ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ การเตรียมการและวางแผนการประเมิน  ขั้นที่ 2  กระบวนการ  
(Process) คือ  การด าเนินงานประเมินสมรรถนะ และขั้นที่ 3 ผลผลิต (Output) คือ การด าเนินงาน
และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประเมิน
สมรรถนะเพ่ือการพัฒนาข้าราชการ ดังนั้นขั้นตอนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะมี 4 ขั้นตอน 

ตระกูล จิตวัฒนากร (2555) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ก าหนดรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอน
บริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ศึกษาความตองการ ในการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจาก
การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูมีประสบการณใน
การจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จ านวน 5 คน เพื่อสร้างแบบสอบถาม โดย
ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุ มตัวอย างจ านวน  400 คน เป็นครูผูสอนดานบริหารธุรกิจ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จากนั้นผูวิจัยไดน าขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือน าผลที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม รวมทั้งการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือสรางรูปแบบ 
สวนการก าหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะจากการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (e-
Learning) รวมทั้งสิ้น 14 คน การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยการฝกอบรมการใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษากับครูจ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่ าความตองการในการพัฒนา
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สมรรถนะที่มีดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูผูสอนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบไปดวย 1. การศึกษาความตองการในการพัฒนา 2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได
ของสมรรถนะ 3. การสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ การพัฒนาสมรรถนะ มีประสิทธิภาพ
ตามสูงกวาเกณฑ 80/80 และมีค่าที่ได 85.33/82.67 4. การฝกอบรม 5. การประเมินผล 6. การศึกษา
รูปแบบของประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะม4ี ขั้นตอน 
  เทอดชัย บัวผาย (2557) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ของครูผู้สอน
รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน 3) ศึกษาผลการ
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น การวิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
และความต้องของการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 กระทรวง 
ศึกษาธิการ จ านวน 316 คน และกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีของครูผู้สอนจ านวนเพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา จ านวน  181 คน ระยะที่ 2 พัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ จ านวน 9 คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้
รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน แบบสอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของ
ครูผู้สอนแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน แบบทดสอบความรู้ แบบ
ประเมินคุณภาพผลงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้  คื อ สถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent Sample) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนมี 5 องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชี้และครูผู้สอนมี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.42) 2) ผลการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5องค์ประกอบ 
คือ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การประเมินผล เทคนิคพ่ีเลี้ยง เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนกิจกรรมการ
อบรมตามรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นการน ามาใช้ ขั้นส าเร็จผล 
งานวิจัยนี้ได้น าองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ สมรรถนะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ซึ่งมีจ านวน 13 ตัวบ่งชี้พัฒนาหลักสูตรอบรมจ านวน 5 หน่วย ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.62) และ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
อบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.58, S.D. = 0.50) 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 77.93/76.78 ผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพผลงานของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
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(X  = 4.34, S.D. = 0.52) และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.24, 
S.D. = 0.75) ดังนั้นสรุปกระบวนการพัฒนาสมรรถนะมี 3 ขั้นตอน 

สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ (2550) กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการวิจัยครั้งนี้เป็นการผสานวิธีวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพรูปแบบการวิจัยแบบ 2 ภาค (Two Phase Design) โดยระยะที่ 1 เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้วิจัยจึงเลือกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ซึ่งเป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ประชานิเวศน์ 3 ถนนสามัคคีต าบลท่าทรายอ าเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงชั้นที่  3 ถึงช่วงชั้นที่  4 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 146 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วางแผน
และออกแบบกระบวนการด าเนินการวิจัยตามรูปแบบและวิธีการวิจัยโดยมีรายละเอียดตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยและพัฒนา (R & D) การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือ ขั้นตอนที่1 
ก าหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะของสถานศึกษาซึ่งแต่ละสมรรถนะได้
อธิบายค าจ ากัดความของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมในแต่ละระดับทั้ง  4 ระดับไว้เพ่ือ
ประกอบการก าหนดระดับความคาดหวังคือระดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ ขั้นตอนที่ 2 ประเมิน
สมรรถนะตามที่เป็นจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจ านวน 146 คน
โดยจ าแนกการประเมินตามกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีสมรรถนะในงานที่แตกต่างกันโดยใช้แบบประเมิน
สมรรถนะเป็นการประเมินแบบรอบด้านคือผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและตนเองซึ่งแต่ละสมรรถนะ
ได้อธิบายค าจ ากัดความของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมในแต่ละระดับทั้ง 4 ระดับไว้เพ่ือ
ประกอบการประเมินคือระดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะ 
(competency Gap) หรือความแตกต่างของผลการประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะในงานตามที่
คาดหวังและที่เป็นจริงโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ได้จาการประเมินแบบรอบด้านตามที่เป็นจริงโดยใช้
เกณฑ์การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามที่เป็นจริงกับระดับความคาดหวัง  ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินและวิเคราะห์หาประสิทธิผลขององค์กรในสถานศึกษาก่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรประชากรที่ใช้ในการประเมินคือครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  146 คนโดยใช้แบบ
ประเมินประสิทธิผลขององค์กรความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาก่อนการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยคณะกรรมการประเมินภายนอกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี
เขต 1 จ านวน 6 คน โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นแบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามสภาพจริง ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาซึ่งพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่  3 และจัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมโดยคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะ
ของสถานศึกษาได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดชื่อวิชาหลักการแนวคิดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
วิทยากรหลังจากนั้นด าเนินการติดต่อวิทยากรเพ่ือประสานงานด้านเนื้อหากิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
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เรียนรู้และฝึกอบรมรวมทั้งก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับเป้าหมายสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาตามแผน ขั้นตอนที่ 7 น าหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ขั้นตอนที่ 8 จัดกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจ านวน  146 คนตาม
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมตามวันเวลาที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนที่ 9 ประเมินและวิเคราะห์หาสมรรถนะตามที่เป็นจริงของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจ านวน 146 คน โดยจ าแนกการประเมินตามกลุ่มงานต่าง ๆ 
ที่มีสมรรถนะในงานที่แตกต่างกันโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินแบบรอบด้านคือ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและตนเองภายหลังการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 10 ประเมินและวิเคราะห์หาประสิทธิผลขององค์กรในสถานศึกษาภายหลังการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรประชากรที่ใช้ในการประเมินคือครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  
146 คนโดยใช้แบบประเมินประสิทธิผลขององค์กรความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เช่นเดียวกับขั้นตอน
ที่ 4 ขั้นตอนที่ 11 รวบรวมข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาภายหลังการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยคณะกรรมการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 จ านวน 6 คน โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามสภาพจริงเช่นเดียวกับข้ันตอน
ที ่5 ขั้นตอนที่ 12 วิเคราะห์หาความแตกต่างของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานประสิทธิผลของ
องค์กรผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภายหลังการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนา ขั้นตอนที่ 13 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับประสิทธิผลขององค์กรภายหลังการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ขั้นตอน
ที่ 14 วิเคราะห์หาตัวพยากรณ์และสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรและน าผล
การศึกษามาสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัยเรียบเรียงรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ดังนั้นสรุปกระบวนการพัฒนาสมรรถนะมี 5 ขั้นตอน 
 Sleurs, Willy (ed), 2008 กล่าวว่า ครูสามารถมีโอกาสพัฒนาโดยผ่านเพ่ือนร่วมงานพ่ีเลี้ยง
หรือฝ่ายบริหารท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต รูปแบบการสังเกตครูในห้องเรียนมี 3 ขั้น คือ 1. ขั้นการเตรียม
ประเด็นอภิปราย (Preparatory Discussion) 2. ขั้นการสังเกต (Observation) 3. ขั้นการอภิปราย
หลังการสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปสู่การด าเนินพัฒนาต่อไปดังนั้นสรุปกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะมี 3 ขั้นตอน 
 ดีลาฮาเย (Delahaye, 2000; 2005) กล่าวว่า  กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ วิธีการและขั้นตอนเพ่ือให้ได้รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมมีอยู่ 4 ขั้นโดยเริ่มจาก 
 1) ขั้นวิเคราะห์หาความจ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ (HRD Needs Investigation)  
 2) ขั้นของการออกแบบ (Design)  ขั้นถัดไป 

3) ขั้นน าไปปฏิบัติ (Implementation) และ  
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4) ขั้นของการประเมินผล (HRD evaluation)  
 สวอนสัน และฮอลตัน (Swanson and Holton, 2001; 2009) กล่าวว่ามีขั้นตอนในการด าเนิน    

กิจกรรมหลัก ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๆ ไว้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analyze) 2) 
ขั้นการเสนอขออนุมัติ (Propose) 3) ขั้นการออกแบบหรือจัดท ารายละเอียด (Create) 4) ขั้นการ
น าไปปฏิบัติ (Implement) และ 5) ขั้นการประเมินผล (Assess) 
 เวอร์เนอร์ และเดอสิโมเน (Werner and De Simone, 2006; 2010) กล่าวว่า ได้เสนอตัว
แบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม (Training and HRD Peocess Model) 
ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจอย่างละเอียด (Assessment)  2) การออกแบบ (Design) 3) การ
น าไปปฏิบัติ  (Implementation) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) 
 
ตารางท่ี 2.4 ตารางการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
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จากผลการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ตามแนวคิดของนักวิช าการ 

ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมี 5 ขั้นตอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา ขั้น
ที่ 3 ขั้นด าเนินการพัฒนา ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา และขั้นที่ 5 ขั้นให้ข้อมูลย้อนกลับ 

2.5.5 การพัฒนารูปแบบ 
วณิช  นิรันตรานนท์ (2552) กล่าวว่า รูปแบบที่จะน าใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นรูปแบบต้อง

ประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้สามารถขยาย
ความผลท านายได้กว้างขวางขึ้นและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น 



106 
 

ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ น าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ  ก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูป
แบบอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย มีการทดสอบและ
ปรับปรุงแบบ ก่อนน ารูปแบบไปใช้งานจริง ประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 

วิลเลอร์ (Willer, 1967, p.83 อ้างอิงใน สมาน อัศวภูมิ , 2537) ได้ก าหนดการพัฒนา
รูปแบบไว้ 2 ขั้นตอน คือ การสร้างรปูแบบและการพัฒนารูปแบบ ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการสร้างรูปแบบด้วย
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. การสร้างรูปแบบขั้นต้น ด้วยการจัดท าร่างรูปแบบจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
เอกสาร งานวิจัย และข้อสรุปที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
2.6 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขความส าเร็จและตัวชี้วัดของความส าเร็จของรูปแบบ 

สุเมธ เดี่ยวอดิเรส (2537) กล่าวว่า การบริหารบุคลากรในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วย
ในการประสานความพยายามของสถานศึกษาให้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในสถานศึกษาให้
สามารถด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยจะมีขอบข่ายของการบริหารเริ่มตั้งแต่
การวางแผน การบ ารุงขวัญ การให้พ้นจากงาน เป้าหมายที่ส าคัญของการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษา ก็คือ การให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับความต้องการของ
สถานศึกษา และท าให้บุคคลเหล่านั้นมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยงานที่ได้รับมอบหมายก็จะ
เกิดความส าเร็จ ส่งผลดีต่อผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) กล่าวว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์
แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการประเมินระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือนไทย ส านักงาน ก.พ. จึงก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  (Standard for Success) 
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ
ต้องบรรลุ มีทั้งหมด 5 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะท าให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทาง
และวิ ธี ก ารบ ริห ารทรัพ ยากรบุ คคล  สอดคล้ องกั บ ม าตรฐาน ดั งต่ อ ไป นี้ ห รื อ ไม่  ดั งนี้   
 1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้กรมฯ บรรลุ พันธกิจเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ ตั้ งไว้หรือไม่  เพียงใด   
 2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่าง
ด้ านความต้องการก าลั งคนและมีแผน เพ่ือลดช่องว่ างดั งกล่ าวหรือไม่  มากน้ อยเพียงใด  
 3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้
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ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคง
อยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม ่

 4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความ 
ต่อเนื่องในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
ในการท างานหรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  หมายถึง 
กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มี
ลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ เพียงใด 

  1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่ เพียงใด 

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่ เพียงใด  

3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) หรือไม่ เพียงใด 

4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด  

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อ
การบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development 
and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใดมีระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ  
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 1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพียงใด  

  2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการหรือไม่เพียงใด 

 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

  1)  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และบรรยากาศ
การท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่ เพียงใด 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

  3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่เพียงใด มิติในการประเมิน
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการ
ประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตาม
หลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ
 2. ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) คือ นโยบาย แผนงาน โครงการ 
มาตรการและการด าเนินการต่างๆด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะท าให้ส่วนราชการบรรลุ
มาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ

3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัว
บ่งชี้ว่า ส่วนราชการมีการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อย
เพียงใด 

ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการได้
ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 
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สุพจนีย์ พัดจาด (2554) กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารต้องด าเนินการตามคู่มือการบริหารงานอย่างจริงจังและครบถ้วนโดยต้องให้การ

สนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และวิธีบริหารจัดการ 
2. การสรรหาและพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด จะช่วยให้การ เสริมสร้าง

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใหม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 
3. การบริหารงานเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใหม่ ต้องด าเนินการควบคู่กับ

การจูงใจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของครูใหม่ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครู
ใหม่เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556) วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับ
พิเศษ พุทธศักราช 2556 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มี 6 ประการ 1) การสนับสนุนจากนโยบายและวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารระดับสูง 2) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา 3) การสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาทุกด้าน 4) การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครูผู้เรียนและสถานศึกษา 5) การส่งเสริม
ข้อมูลข่าวสารและจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6) การมุ่งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครูอย่าง
เป็นขั้นตอนท้ังระบบ 

ชวนคิด มะเสนะ (2558) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การ นับว่าเป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของ
องค์การนั้น ๆ และเป็นวิธีการที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive 
Advantage) หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าองค์การอ่ืน ๆ ยิ่งกว่านั้น การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลยังมีความส าคัญในเชิงปัจจัยที่เป็นเหตุและผลให้เกิดการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งต้องการบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ของบุคลากรและ
ใช้คุณค่าที่มีอยู่ให้เต็มสมรรถนะ  และความสามารถเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์การ 
การพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส าหรับแนวทาง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การทางการศึกษา มีความสัมพันธ์กับบุคลากร 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัว
บุคคลหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่เป็นบุคคลผู้รับผิดชอบต่อบุคลากรใน
องค์การหรือผู้บริหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ในการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์และ
มุมมองใหม่ๆ อยู่เสมอโดยไม่ผลักภาระความรับผิดชอบในองค์การให้กับฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งให้เป็น
ผู้ด าเนินการพัฒนาแต่เพียงฝ่ายเดียวมีมุมมองบวก คิดบวกคิดหาและสร้างโอกาสให้ตนเอง จาก
แนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งบุคลากรและพัฒนาองค์การควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์การเอกชสมัยใหม่ของจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (2553) ซึ่งได้เสนอ
หลักการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลัก ได้สรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้ คือ 
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ประเด็นแรก การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากร การมองหาโอกาสและ
สร้างโอกาสให้แก่ตนเองในการเรียนรู้ทั้งด้านความสามารถและพลังความมุ่งมั่นอัน  ได้แก่ 1) หา
ช่องทางและโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตน 2) การน าเสนอผลงานและการสร้างการตลาด
หรือการสร้างแบรนด์ให้ตนเอง และ 3) การแสวงหาและขอโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ประเด็นที่สอง องค์การจัดโอกาสให้กับบุคลากร ซึ่งจะต้องให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อน าความรู้และทักษะที่ได้รับพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าต่อไป ได้แก่ 
1) การให้โอกาสในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั่วถึงและทันเวลาหรือเหตุการณ์ โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น KM การฝึกอบรม ทั้งการสัมมนาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดให้มีศูนย์การ
ประเมินความสามารถ เพ่ือให้บุคลากรรู้จุดแข็ง และจุด อ่อนของตนเอง 2) จัดวางผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อให้ข้อมูลในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และให้เห็นหนทางก้าวหน้าที่
มีทางเลือกที่หลากหลาย 3) จัดให้มีเวทีน าเสนอผลงานของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน 4) จัดระบบการหมุนเวียน 12 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 เรียนรู้งานภายในองค์การเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้งานด้านต่าง 
ๆ อันเป็นการเสริมความเข้าใจในการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การและ 5) ส่งเสริมให้หัวหน้าฝ่าย
ต่าง ๆ มอบหมายงานที่ท้าทาย มีความหลากหลาย สนับสนุนการมอบอ านาจในการท างานและการ
ตัดสินใจ 
 Boyatzis (1982) กล่าวว่าได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคคลและปัจจัยอ่ืน ๆ กับ
ผลลัพธ์ขององค์การไว้ในทฤษฎี ว่าด้วยพฤติกรรมการท างานกับผลลัพธ์ขององค์การ  (Contingency 
Theory of Action and Job Performance) ที่แสดงให้เห็นว่า ผลงานที่ดีเลิศขององค์การ เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสามประการ คือ บุคคล งาน และองค์การ ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาในการท างาน วิธีการท างาน ความรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะของแต่ละคน
จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการในบทบาท ภารกิจและหน้าที่เฉพาะของ
งานกับสิ่งแวดล้อมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างระบบ กล
ยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตขององค์การ ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสามประการ สามารถท านาย
ผลลัพธ์ขององค์การได้ การปรับตัวให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างบุคคล ความต้องการของ
งานและสิ่งแวดล้อมขององค์การก่อให้เกิดความสามารถหลักขององค์การและส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี
เลิศและความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้  
 สมบัติ นพรัก (2556) กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาครูและ
ผู้บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า 1) น าความต้องการมาจัดท าเป็นแผนการ
พัฒนา 2) ก าหนดนโยบาย ทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาของโรงเรียน 3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเพ่ือคุณภาพการศึกษา 4) ผู้บริหารสามารถประสานความ
ร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รู้ในท้องถิ่น ชุมชนในการพัฒนาครูและการศึกษาในโรงเรียน 5) ครูตั้งใจมุ่ง
พัฒนาตนเอง 6) การให้ความร่วมมือในการอบรมในการพัฒนาครูและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 7) การ
เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ของครูและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน 8) ความร่วมมือของเขตชุมชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 9) การร่วมมือของเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาและติดตามผล 
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           ดร.พรชัย เจดามาน วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556 สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว  สืบค้นจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/jdeaman มี
ดังต่อไปนี้ 

1) นโยบายองค์การ (Policy) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ 
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การ โดยปกติถ้ามีการก าหนดให้เป็นนโยบายแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทั้งหมดจะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์การ ซึ่ง
จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

2) ทัศนคติของผู้บริหาร (Management Attitude) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารในองค์การทุกระดับ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรใน
องค์การ ถ้าผู้บริหารทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็จะท าให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองค์การ 
 3) หลักสูตร (Content) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับเนื้อหาและหลัดสูตรของโครงการในการพัฒนาและฝึกอบรมว่าสิ่งที่ได้รับไปนั้น จ าเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติ ต าแหน่งหน้าที่ของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหรือไม่ สามารถน าสิ่งที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ถ้าหลักสูตรและเนื้อหาที่ได้รับนั้นดี เหมาะสม มีประโยชน์ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

4) งบประมาณ (Budget) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ 
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณ และการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ขององค์การ กล่าวคือ การจัดท า
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมใด ๆ ก็ตาม ถ้าขาดงบประมาณและการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการแล้ว จะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงาน ถ้ามี
การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเป็นอย่างดี ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

5) สถานที่ (Place) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับสถานทีที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น การใช้สถานที่ภายในองค์การหรือสถานที่
ภายนอกองค์การ ความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ กับเนื้อหา หลักสูตรและผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าสถานที่มีความเหมาะสม ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองค์การ 

6) วิทยากร (Trainer/Instructor) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวิทยากรหรือผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้า
รับการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้าวิทยากรเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียง มีปะสบการณ์ มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การประสบความส าเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/jedaman/2013/03/29/entry-1
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 7) ระยะเวลา (Time/Period) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่ก าการก าหนดวัน เวลาที่จะท าการพัฒนาและฝึกอบรม เช่นวันเวลาที่
ก าหนด ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกฝึกอบรม หรือผลผลิตรวมของ
องค์การ เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีการก าหนดวันเวลา ช่วงเวลา และระยะที่เหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของ
องค์การ 

 8) อุปกรณ์ (Equipment) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้
ส่วนหนึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น เอกสารประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
น าเสนอ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การพัฒนาและฝึกอบรมมีความพร้อมและความเหมาะสมแล้ว จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การประส าความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การได้เป็นอย่างดี 

 9) ผู้เข้ารับการอบรม (Target Group/Trainee) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะอยู่กับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมว่ามีทัศนคติ ที่ดีต่อ
การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญหรือไม่ ให้ความร่วมมือหรือ
ปฏิบัติจามด้วยดีหรือไม่ ฉะนั้น ถ้าผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเล็งเห็นความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความส าเร็จ ซึ่งจะ
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งของบุคลากรและขององค์การ 

10) ผู้ด าเนินการ (Organizer) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์การ 
หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินงานก็ตาม ถ้าผู้ด าเนินการมีความช านาญ และมีประสบการณ์ ใน
การบริหารจัดท าโครงการพัฒนาแล้วฝึกอบรมแล้ว จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์การตามต้องการ 
  เซ้งเก้ ปีเตอร์เอ็ม (Senge Peter M., 1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
จะต้องมีวิธีท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยปฏิบัติตามวินัย 5 ประการ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนี้ 

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. วิธีคิดและโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง 
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ 

 มาดิส  และแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2002) ได้เสนอวิธีการจัดการกับความหลากหลายให้
ประสบความส าเร็จ โดยได้น าเสนอองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการความหลากหลายให้
ประสบความส าเร็จ  โดยได้น าเสนอองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการความหลากหลาย
ในองค์การ ดังนี้ 
 1. การสรา้งความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการความหลากหลายในองค์การ 
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 2. การให้ความส าคัญกับการพฒันาและความส าเร็จขององค์การในมุมมองท่ีหลากหลาย 
 3. คณะกรรมการบริหารท่ีมีความหลากหลาย 
 4. แยกการจัดการความหลากหลายออกจากความเหล่ือมล้ า 
 5. การฝึกอบรมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นความหลากหลายในองค์การ 
 6. สร้างระบบท่ีปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลาย 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางการสังเคราะห์เงื่อนไขความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครู 
 
 

 
 
ท่ี 

 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

กา
รท

 าแ
ผน

พัฒ
นา

คร
ทูี่ช

ัดเ
จน

 

กา
รส

ร้า
งบ

รร
ยา

กา
ศใ

นก
าร

ใน
กา

ร
ท า

งา
น 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

สถ
าน

ศึก
ษา

 

กา
รไ

ด้ร
ับก

าร
สน

ับส
นุน

จา
ก

ผู้บ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ต่อ
กา

รบ
ริห

าร
ทร

ัพย
าก

รบ
ุคค

ล 

กร
ะตุ้

นใ
ห้เ

ห็น
คว

าม
ส า

เร็จ
ขอ

งค
รู

ผู้เ
รีย

นแ
ละ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

1. สุเมธ  เด่ียวดิเรส (2537)       
2. ส านักงาน ก.พ.  (2553)       
3. สุพจนีย์ พัดจาด (2554)       
4. ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556)         
5. ชวนคิด  มะเสนะ (2559)       
6. Boyatzis (1982)       
7. สมบัติ  นพรัก (2556)       
8. พรชัย เจดามาน (2556)       
9. Peter M. Senge (1990)       
10. Mathis and Jackson (2002)       
11. Mohd & Aspinwall (2000)       
 รวม 6 5 6 7 6 3 

  
จากตารางที่ 2.5 จากการสังเคราะห์เงื่อนไขความส าเร็จตามแนวคิดของนักวิชาการ ผู้วิจัยได้

พบว่า เงื่อนไขความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) การ
ท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน  2) การสร้างบรรยากาศในการท างาน 3) การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4) 
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 5) ประสิทธิผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 6) 
กระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของผู้เรียนและสถานศึกษา 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความหมายของครใูนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครู หมายถึง ข้าราชการครู และให้หมายความถึงครูซึ่งเป็นพนักงานราชการด้วย 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการซึ่งท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง

กับกระบวนการเรียนการสอนและให้ความหมายรวมถึง พนักงานราชการและลูกจ้างประจ าด้วย 
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ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ข้อ 
32 หมายถึง  พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้สอนประจ าให้การศึกษาในสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร หรือให้การศึกษา ซึ่งไม่
สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้กับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 
 พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ข้อ 1 หมายถึง พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล และหมายถึง
พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลอ่ืนที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลและเทศบาลมาจัดเป็นเงินเดือน 
 การก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ
คุณภาพและความยากของงาน  และค่าใช้จ่ายของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายของรัฐในเงินอุดหนุนโดย
การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว  ต้องเทียบได้ในมาตรฐานเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการ
ครูหรือข้าราชการอ่ืนแล้วแต่กรณี 
 หนังสือที่ มท0809.9/ว 6 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพ่ือให้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ด าเนินการและถือปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 
 จากความหมายในประกาศข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า  พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้สอน
ประจ าในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร 
หรือให้การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.8 การประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล  ว่องวาณิช (2558) ได้ให้ความหมายค าว่า “การประเมินความต้องการจ าเป็น”  ไว้ว่า
การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิด
ขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็นโดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง การประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประเมินความต้องการจำเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประเมินความต้องการจำเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น
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 คอร์ฟแมน (Kaufman, 1981) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่าเป็น
กระบวนการที่เป็นทางการซึ่งก าหนดช่องว่างระหว่างผลผลิตหรือผลลัพธ์ในปัจจุบันและผลลัพธ์หรือ
ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการ และจัดวางช่องว่างเหล่านี้ตามล าดับความส าคัญและเลือกสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพ่ือ
แก้ปัญหา 
  ริเวอร์ส และคนอ่ืน ๆ (Reviere,  et al., 1996) ได้ให้ความหมายของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นว่า  คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เมื่อมีการใส่
ข้อมูลเข้าไปในการตัดสินใจแบ่งสรรทรัพยากร  โดยมีความตั้งใจที่จะค้นหาและก าหนดสินค้าและ
บริการที่ชุมชนขาดแคลนเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว ๆ ไปและมีความเห็นสอดคล้อง
กันในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมท่ีมีการจัดหามาให้ 
 เกลมอร์ และแคมเบล (Gilmore & Campbell, 1996) ให้ความหมายของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือชี้ถึงความต้องการจ าเป็นของคนหรือกลุ่มคน โดยการ
รวบรวมความต้องการจ าเป็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วพิจารณาความต้องการจ าเป็นที่มี
ความสัมพันธ์กัน รวมทั้งเป็นความต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญ และเหมาะสม จากการพิจารณาของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคน และจากการร่วมพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
น าขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของแผนการท างาน 
 วิสกิน (Witkin, 1995) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า คือ กระบวนการที่เป็น
ระบบ  เพ่ือจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง และการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการการด าเนินการและ
การจัดการทรัพยากร 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง เป็นกระบวนการที่เป็นระบบใน
การหาความต้องการจ าเป็น และจัดเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงกับสภาพที่
เป็นจริงและสภาพที่ต้องการเพื่อได้ข้อมูลที่แท้จริง 
 2.8.1 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 วิสกิน และอัลชูลด์ (Witkin & Altschuld, 1995) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นว่า เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการบริการโครงสร้าง
ขององค์การและการด าเนินการเพ่ือมุ่งพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการบริการโครงสร้างขององค์การ 
และการด าเนินงานขององค์การให้ดีขึ้นหรือผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นจะวางหลักเกณฑ์การก าหนดว่าจะจัดสรรเงินพนักงาน อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 

คมศร วงษร์กัษา (2540) ได้กล่าวจุดมุ่งหมายที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน 
ความต้องการจ าเป็นมี 4 ประการคือ 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพื่อการวางแผน ซึ่งจะส่งผลในการจ าแนกเป้าหมายการตัดสินใจ 
ถึงขอบเขตของเป้าหมายว่าจะท าได้แค่ไหน 

2. เพ่ือเป็นการตรวจวิเคราะห์หรือการจ าแนกปญัหาหรือหาจุดอ่อนของสิ่งที่ศึกษา 
จะท าให้การวางแผนเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

3. เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบส าหรบัการประเมินหลาย ๆ รูปแบบ 
4. เพ่ือน าไปใช้กับการรับรองสถาบันการศกึษา เช่น การประเมินผลผลิตในเรื่องของ 
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นักศึกษาผลการประเมินชนิดนี้น าไปจ าแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนว่าเกิด
ประสิทธิผลหรือไม่และยังจ าแนกของเขตวิชาหรือสถานที่ตั้ง ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีน้อย 

สุวิมล  ว่องวาณิช (2542) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น คือ
ความพยายามให้ได้ข้อมูลที่ช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าให้การพัฒนากิจกรรมหรือการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงนั้น  
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นคือ ต้องใช้ข้อมูลช่วยในการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติจริงการควบคุมออกแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง 

2.8.2 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิสกิน และอัลชูลด์ (Witkin & Altschuld, 1995) ได้แบ่งขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 

ออกเป็น 3 ระดับ 
 ระดับที่ 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) เป็นระยะการเตรียมการก่อนการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น ได้แก่ การก าหนดแผนการด าเนินการ ก าหนดขอบเขตหรือประเด็นของความต้องการ
จ าเป็น การระบุข้อมูลที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของความต้องการจ าเป็น รวมถึงการก าหนดข้อมูล
ที่จะรวบรวม แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการระดับความสามารถในการใช้ข้อมูลและข้อมูลที่ได้รับนั้นจะ
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
 ระดับที่ 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมข้อมูล) เป็นระยะการเก็บข้อมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังและวิเคราะห์หาสาเหตุ 
 ระดับที่ 3 หลังการประเมิน (การน าไปใช้ประโยชน์) เป็นระยะของการใช้ผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น ได้แก่ การจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังในทุกระดับที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา จัดท าแผน
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการประเมินความต้องการจ าเป็น      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของการประเมินความต้องการ
จ าเป็น ซึ่งน ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสรุปได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการประเมิน 
(Pre-assessment) ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการส ารวจ (Exploration) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 
ดังนี้  

 1. วางแผนส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 2. นิยามหรือก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 3. ก าหนดขอบเขตของการประเมินความต้องการจ าเป็นหลักและ/หรือประเด็นที่ต้องการ

ประเมิน 
 4. ก าหนดรายละเอียดและข้อมูลความต้องการตามขอบเขตที่จะประเมินซึ่งรวมถึ ง

กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
 5. ตัดสินใจก าหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ แผนเบื้องต้นส าหรับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นและการน าไปใช้ในขั้นที่ 2 และ 3 

ขั้นที่ 2 ขั้นการประเมิน (Assessment) หลังจากการส ารวจความต้องการจ าเป็นต่าง ๆ แล้วใน
ขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
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1. สรุปตัดสินใจก าหนดเกี่ยวกับบริบท ขอบเขต และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลของความต้องการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ย่อมท าให้ทราบความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย 

3. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นในเบื้องต้นระยะแรก 

4. วิเคราะห์หาสาเหตุของความต้องการหรือประเด็นปัญหา 
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดผลที่ ได้จากขั้นตอนนี้ คือ ความต้องการจ าเป็นหรือ

ปัญหาที่ต้องการการแก้ไขตามล าดับความส าคัญในระยะแรก 
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการประเมิน  (Post Assessment) เมื่อได้ผลการประเมินความต้องการ

จ าเป็นแล้วในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ การน าผลการประเมินไปใช้ (Utilization) 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดเรียงล าดับ (Set Priority) ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  เทคนิคที่ใช้ในการจัด
เรียงล าดับ เช่น การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference Analysis) การวิเคราะห์
ข้อมูลหลายมิติ (Multi Component Data Analysis) การก าหนดดัชนีความต้องการจ าเป็นที่มีการ
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Needs Index) 

2. พิจารณาหาทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา จากข้อที่  1 การจัดเรียงล าดับท าให้ทราบ
ปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนที่สุด ถ้าหากไม่น ามาแก้ปัญหาก็จะสูญเปล่าในการท าการประเมินดังนั้นจึงต้อง
ช่วยกันพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

3. พัฒนาแผนการปฏิบัติ เพื่อใช้ในการด าเนินการต่อไป 
4. ประเมินผล ของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5. รายงานผล การประเมินความต้องการจ าเป็น 

 สุวิมล ว่องวานิช (2558) ได้กล่าวถึง กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน  คือ (1) การระบุความต้องการจ าเป็น (2) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น เพ่ือวิเคราะห์
หาสาเหตุ และ (3) การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ประเมินทางเลือกสู่การปฏิบัติ 
 ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความต้องการจ าเป็น ก าหนดขอบเขตและสิ่งที่เกี่ยวข้องในการประเมินความต้องการ
จ าเป็น  จัดเรียงล าดับความส าคัญ  วิเคราะห์ข้อมูล  เลือกปัญหา จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และสรุป
รายงานผลการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 
2.9 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

Boyatzis (อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2549)  กล่าวว่า วิธีการที่เรียกว่า “The Job 
Competence Assessment Method” ซึ่งกระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 : คือการระบุ เกณฑ์ที่ ใช้ ( Identification of Criterion Measurementโดย
วิธีการหาข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวัดผลงาน) 
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ขั้นตอนที่ 2 : คือการวิเคราะห์งาน (Job Element Analysis)  ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจลักษณะงานของ
ผู้จัดการได้อย่างดี ทราบถึงความส าคัญของงานของผู้จัดการได้เป็นอย่างดีทราบถึงความส าคัญของงาน 
และคุณลักษณะรวมทั้งองค์ประกอบที่จะช่วยให้ท างานได้ผลงานสูง 

ขั้นตอนที่ 3 : คือการวิเคราะห์เชิงลึกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (Critical–in Cident Interview) ซึ่งวิธีนี้ 
นักวิชาการอย่าง Flanagan ในปี ค.ศ. 1954 เรียกว่าวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม (Behavioral Event 
Interviewing) ซึ่งการวิเคราะห์จะท าให้ได้รายละเอียดถึงเหตุการณ์ส าคัญในงานวิธีการคิด การมอง
ปัญหา  และการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานโดยผู้สัมภาษณ์จะพยายามค้นหาขีดความสามารถ 
(Competencies) ที่ใช้ในการท างานที่ได้ผลงานสูง 

ขั้นตอนที่ 4 : คือการทดสอบและวัดผล (Tests and Measures) โดยการประเมินและให้คะแนน
ขีดความสามารถ 

ขั้นตอนที่ 5 : คือการพัฒนากรอบความสามารถข้ึนมา (Competency Model) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน  (2550) ได้

กล่าวถึงมาตรฐานของการประเมินว่าการประเมินที่มีคุณภาพต้องให้ข้อมูลที่สะท้อนสิ่งที่ต้องการ
วัดได้จริงมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถเป็นตัวแทนประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างได้ดีนอกจากนี้ยัง
ต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยและให้ผลที่สอดคล้องกันเมื่อใช้นิยามและ
กระบวนการเก็บข้อมูลแบบเดียวกันไม่ว่าจะด าเนินการโดยใครก็ตามและที่ส าคัญต้องมีวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายปฏิบัติได้ง่ายมาตรฐานของการประเมินที่จัดท าโดย  Joint Committee 
on Standards for Educational Evaluation (1994) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางประกอบด้วย
มาตรฐานทั้งหมด 4 มาตรฐานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1) มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility Standards) ผลการประเมินให้ข้อมูลตรง 
ตามท่ีผู้ใช้ผลการประเมินอยากรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานได้จริง 

  2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) วิธีการที่ใช้ในการประเมินมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม 

   3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการที่ใช้ในการประเมินไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับผู้ให้ข้อมูล เช่น ครู อาจารย์นักเรียน 
เป็นต้น 
 4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) วิธีการที่ใช้ในการประเมินมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถวัดตัวบ่งชี้ที่
ต้องการวัดได้จริงมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัดแหล่งผู้ ให้ข้อมูลเชื่อถือได้ให้ข้อมูล
ตามความเป็นจริงวิธีการวิเคราะห์และการเสนอผลการประเมินถูกต้องและผลการประเมินที่มีความ
เป็นปรนัย 

ผู้วิจัยได้สรุปการประเมินสมรรถนะโดยใช้แนวคิดของของ Joint committee on Standards for 
Educational Evaluation (1994) 
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 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2557) กล่าวถึง การประเมิน Competency ในปัจจุบันของพนักงาน
รายบุคคล มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 2.1 ระบุผู้ถูกประเมินคือ การระบุกลุ่มบุคคลที่จะประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลนั้นขึ้นอยู่
ความต้องการ ความพร้อมและวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งกลุ่มบุคคลที่จะประเมินหา
ช่องว่างของความสามารถ เช่น พนักงานทั้งหมดในองค์กร ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรกลุ่มพนักงาน
ดาวเด่นขององค์กร กลุ่มพนักงานที่หายากหรือมีอัตราการลาออกสูง 
 2.2 ก าหนด Competency และพฤติกรรมในแต่ละระดับ รวมถึงน้ าหนักและระดับความ
คาดหวังของ Competency (Expected Competency) ส าหรับต าแหน่งงานที่จะประเมินหาช่องว่างของ
ความสามารถ โดยการจัดท าแบบประเมินความสามารถของพนักงานซึ่งแยกตามรายชื่อของผู้ประเมิน
และผู้ถูกประเมิน 
 2.3 รวบรวมข้อมูล ก่อนจะท าการวบรวมข้อมูลควรมีการก าหนดวิธีการประเมินว่าจะใช้วิธีการใด 
หลังจากนั้นน าแบบประเมินความสามารถของต าแหน่งงานที่ก าหนดไปให้ผู้เกี่ยวข้องกับแต่ละวิธีการ 
เพ่ือประเมินความสามารถในการท างานของแต่ละวิธีการประเมิน 
 2.4 วิเคราะห์ช่องว่างความแตกต่าง  หลังจากที่รวบรวมแบบประเมินความสามารถของพนักงาน
แล้วขั้นตอนต่อไป รายละเอียดดังภาพที่ 2.18 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18 วิเคราะห์ช่องว่างความแตกต่าง  หลังจากที่รวบรวมแบบประเมินความสามารถของพนักงานแล้ว

ขั้นตอนต่อไป 
ที่มา: อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2557)  
 
  การหาช่องว่างมีสูตรค านวณ ดังนี้ 
 
 

 
หลังจากนั้นด าเนินการสรุปของการประเมินว่าพนักงานผู้นั้นควรปรับปรุง Competency ด้าน

ใดบ้าง โดยพิจารณาว่า ตัวใดที่มีค่าติดลบ หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการท างานในปัจจุบันน้อยกว่า
ความสามารถที่คาดหวัง ซึ่ง Competency ตัวนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมให้พนักงานท างานให้มี

ระดับความสามารที่คาดหวังของต าแหน่ง 

ช่องว่างความสามารถ 

ระดับความสามารถของพนักงานปัจจุบัน 

ช่องว่างความสามารถ = ระดับความสามารถปัจจุบัน – ระดับความสามารถท่ีคาดหวัง 
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4. การก าหนดเป้าหมายของบุคคล 

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดล าดับความส าคัญของ Competency แต่ละตัวจากน้ าหนักของ Competency 
ที่ก าหนดขึ้น 
 สมยศ นาวีการ (2528 อ้างถึงในส าราญ  มีแจ้ง, 2555) กล่าวถึง การประยุกต์แนวคิดของการ
บริหารโดยมีวัตถุประสงค์ในองค์กรมีการพัฒนาเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ คือ 
 ช่วงที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Phase: Performance Appraisal) มุ่งเน้นที่การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารเท่านั้น การบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์ ได้เสนอว่าผู้ใต้บังคับบัญชาควรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การประเมินความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของพวกเขาเอง การใช้การบริหาร
โดยมีวัตถุประสงค์ในช่วงแรก ๆ  อยู่ที่การกรอกแบบฟอร์มและด าเนินตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่แผนกบุคคล
ก าหนดไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง 
 ช่วงที่ 2 การวางแผนและการควบคุม (Phase ll: Planning and Control) การบริหารโดยมีวัตถุประสงค์
ถูกประยุกต์รวมไว้ในการวางแผนและการควบคุมองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานยังคงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของการบริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์ในช่วงระยะที่ 2 ได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
สนับสนุนและสนใจมากขึ้น ความรับผิดชอบอยู่ที่สายงาน สนับสนุนจากฝ่ายบุคคลและผูกอยู่กับวงจรการ
วางแผนและงบประมาณขององค์กรที่ โดยปกติเกิดขึ้นปีละครั้งและเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น 
 ช่วงที่ 3 ระบบการบริหารงานแบบผสมผสาน (Phasel: Integrative Management) เป็นระบบสร้าง
ขึ้นเพ่ือผสมผสานหน้าที่บริหารทุกอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์โดยมีส่วนร่วม
ขององค์กร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน  การวางแผน
ก าลังคนและฝึกอบรมพัฒนา การใช้ช่วงระยะที่ 3 มีลักษณะ เป็นการอ านวยการและผลักดันมาจากผู้บริหาร
ระดับสูง  แต่ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานเป็นทีม ในการก าหนดเป้าหมาย  การวางแผน
การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานพัวพันกับกลุ่มเพ่ิมขึ้น การก าหนดเป้าหมายยืดหยุ่นมากขึ้นและ
ครอบคลุมระยะเวลานานขึ้น  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีบ่อยครั้งขึ้น และเน้นการพัฒนาบุคคลมากขึ้น 
กระบวนการบริหารโดยมีวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญรายละเอียดดังภาพที่ 2.19 
 

องค์ประกอบ     ขั้นตอนที่ส าคัญ 
 
- การก าหนดเป้าหมาย 

   
 

- การวางแผนการปฏิบัติงาน                5. การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
- การควบคุมตนเอง            6. การปฏิบัติและการแก้ไข 

  
 - การประเมินผลความคืบหน้าเป็นระยะ           

 
 

ภาพที่ 2.19 กระบวนการบริหารโดยมีวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบและข้ันตอนส าคัญ 
ที่มา: สมยศ  นาวีการ (2528)  

1. การก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

2. การก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
3. การก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน 

7. การประเมินผลความคืบหน้าตามเป้าหมายเป็นระยะ 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวม การเสริมแรง พฤติกรรมและการเพิ่มแรงจูงใจโดย 

ก. การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร    ข. การจ่ายผลตอบแทน  
ค. การวางแผนอาชีพและก าลังคน 
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ผู้วิจัยได้สรุปการประเมินสมรรถนะโดยใช้แนวคิดของ Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation (1994) อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557) และสมยศ นาวีการ (2528) มาผสมผสานกัน  

 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
  สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ (2550) เรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะ
หลักสมรรถนะในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานตามที่คาดหวังและที่เป็นจริงของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะในงานตามที่เป็นจริงประสิทธิผลขององค์กรและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนและหลังการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับประสิทธิผลขององค์กรภายหลัง การพัฒนาตามแผนการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์และสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะในงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยเป็นข้าราชการครูทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  จ านวน 146 คน จ าแนกตาม
กลุ่มงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
จากข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิจัย
เชิงปริมาณโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะในงาน 
หรือ สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 20 สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน 3 สมรรถนะ 2) 
ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังกับที่เป็นจริงก่อนการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ และสมรรถนะในงานทุกสมรรถนะที่กลุ่มงาน
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยตามที่เป็นจริงต่ ากว่าระดับความคาดหวัง ส่วนภายหลังการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และสูงกว่าระดับความคาดหวัง 3) ความแตกต่าง
ของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานตามที่เป็นจริงภายหลังการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
การพัฒนามีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ประสิทธิผลขององค์กรมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน และรายด้านสูงขึ้น และ 4) สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานภายหลังการพัฒนารวมทุกด้าน  และรายด้าน
ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์กร 5) ไม่มีตัวพยากรณ์ที่ดีพอที่สามารถน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์สมรรถนะหลักสมรรถนะในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ 
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  วิเชียร วิทยอุดม (2551) เรื่องสมรรถนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ  ทัศนคติ และสมรรถนะในการ
บริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการ
บริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะใน
การบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลการวิจัยครั้งนี้ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ แนวทางในเชิงคุณภาพและแนวทางในเชิงปริมาณได้มีการแจกแบบสอบถาม  โดยการสุ่มตัวอย่าง
จ านวน 278 คนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการบริหารและความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้านการบริหารว่ามีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนแนวทางในเชิงคุณภาพ  ใช้วิธี
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกผู้บริหารระดับสูงจ านวน 3 คนและใช้วิธีแจกแบบสัมภาษณ์แล้วให้ตอบกลับมาของ
ผู้บริหารระดับสูงคนอ่ืน ๆ รวม 30 คน เพ่ือศึกษาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท อายุราชการเฉลี่ย 22.88 ปี ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารระดับต้นผลการศึกษา
ระดับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและสมรรถนะในการบริหาร  ปรากฏว่าในภาพรวม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีความรู้ในการบริหารในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีทักษะในการบริหารในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทัศนคติในการบริหารในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีสมรรถนะในการบริหารใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  ผลการวิจัยพบว่า  1) ด้านความรู้ด้านการบริหาร  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความรู้ในการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสูงที่สุด ส่วนความรู้ในการคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคตต่ า
ที่สุด 2) ด้านทักษะในการบริหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทักษะเรื่องงานที่ท าต้องใช้
ความช านาญและความสามารถที่หลากหลายสูงที่สุด  ส่วนทักษะในการบริหารเกี่ยวกับเรื่องการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมที่ดีและเหมาะสม  เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาต่ าที่สุด 3) ด้านทัศนคติในการบริหาร 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีทัศนคติในเรื่องการมีทัศนคติเปิดกว้าง เป็นมิตรและเข้าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสูงที่สุด  ส่วนทัศนคติการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาหน่วยงานต่อผู้บริหารในระดับสูงกว่า
และต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรทั้งในระดับราบและแนวดิ่งต่ า
ที่สุด 4) ด้านสมรรถนะในการบริหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบวินัยสูงที่สุด ส่วนสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายและระเบียบวินัยสูงที่สุด ส่วนสมรรถนะในการบริหารเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดเป้าหมายที่สูงในระดับ
ยากและท้าทายต่ าที่สุด  ผลการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการบริหาร พบว่า ความรู้ใน
การบริหารทักษะในการบริหาร และทัศนคติในการบริหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการ
บริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษา และ
ระดับการบริหารเป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลที่ระดับนัยส าคัญ  0.05 
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  มานิตย์  นาคเมือง (2552) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสาย
งานครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การ
ตรวจสอบรูปแบบโดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสาย
งานครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสอบถามความคิดเห็นความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากครูและผู้บริหารในโรงเรียนที่
ร่วมกันทดลอง ผลการวิจัยพบว่า  1. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.1 สมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูผู้สอนประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 2) สมรรถนะการพัฒนา
ผู้เรียน 3) สมรรถนะการบริหารจัดการชั้น เรียน  4) สมรรถนะการวิเคราะห์ สัง เคราะห์และ
วิจัย  และ 5) สมรรถนะการท างานร่วมกับชุมชน 1.2 หลักการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน
ประกอบด้วย 5 หลักการ คือ 1) หลักการมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนา 2) หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
3) หลักการสนองความต้องการของผู้รับการพัฒนา 4) หลักการความยืดหยุ่นของกระบวนการและ
วิธีการพัฒนาและ 5) หลักการความแตกต่างระหว่างบุคคล 1.3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความต้องการในการพัฒนา 2) หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 3) หลักการ
สนองความต้องการของผู้รับการพัฒนา 4) หลักการความยืดหยุ่นของกระบวนการและวิธีการพัฒนา และ     
5) หลักการความแตกต่างระหว่างบุคคล  2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ครูผู้สอนในสถานศึกษาพบว่า 2.1 ด้านองค์ประกอบโดยรวมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงานครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก 2.2 ด้านสมรรถนะประจ าสายงานครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก 2.3 ด้านหลักการการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2.4 ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนดังนี้ 2.4.1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 2.4.2 มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2.4.3 มีความเหมาะสม อยู่
ในระดับมาก มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2.4.4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก 2.4.5 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2.5 ด้านแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า คณะครูผู้เข้าร่วมการทดลองให้ความสนใจใช้รูปแบบอย่างดี
ยิ่งและผลการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ สูงกว่าผลการประเมินก่อนการ
ทดลองใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์เฉลี่ยอยู่ในระดับมากใน
ทุกองค์ประกอบ 
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 เชาวรัตน์  เตมียกุล (2552) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย
ของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการวิจัย  2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย 3) ประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมการพัฒนา
สมรรถนะทางการวิจัย 4) หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยตามเกณฑ์ 80/80   
5) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ 6) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผล (EI) ของการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย 7) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการวิจัย 8) ศึกษาเจตคติทางการวิจัยของครูหลังการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย 9) ประเมินผลงานวิจัยของ
ครูนักวิจัยเครือข่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง  โดยมี
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนจ านวน 212 คน และ ได้อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยเครือข่ายพัฒนา
สมรรถนะทางการวิจัย จ านวน 42 คน ซึ่งก าหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย           
9 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบกระบวนการวิจัย 2) การศึกษาและก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู 3) การพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย      
4) การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัย 5) การพัฒนาระบบที่ปรึกษาการวิจัย 6) การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะทางการวิจัย  7) การด าเนินการฝึกอบรมการวิจัย 8) การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะทางการวิจัยของครู 9) การสรุปและน าเสนอผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูนักวิจัยเครือข่ายมี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยในระดับมาก 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ระบบเครือข่ายการวิจัย ระบบฝึกอบรมการวิจัย และระบบที่ปรึกษา
การวิจัย 3) ชุดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 4) คะแนนทดสอบระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.99 และคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมซึ่งแสดงประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)          
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40 ดังนั้นประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ก าหนดไว้ 5) คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 6) ดัชนีประสิทธิผล (EI) มีค่า = 0.68 ซึ่งสูงกว่า 0.50 ที่ก าหนดไว้ 7) ครูนักวิจัยเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 8) หลังการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยครูนักวิจัยเครือข่ายมีเจตคติเชิงบวกต่อ
การวิจัยโดยมีทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย 9) ผลงานวิจัยของครูที่ประเมินโดยตนเองอยู่ในระดับดีมากแต่
ผลการประเมินโดยวิทยากรอยู่ในระดับดี 
  สุพล  จอกทอง (2553)  เรื่องการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) สมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนควรได้รับการพัฒนา  2) การสร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการ 3) สมรรถนะ
ภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 4) คุณภาพ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการพัฒนา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหาร
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โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจ านวน 27 คน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
การเปรียบเทียบ t-test ผลการวิจัยมี ดังนี้ การศึกษาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการที่ควรได้รับการ
พัฒนาส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยการสนทนากลุ่ม พบว่า ควรพัฒนางาน
วิชาการด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
นิเทศภายใน การประกันคุณภาพ และการวิจัยในชั้นเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร และการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการ โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 3 วัน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 2 วัน 
และภาคปฏิบัติ 1 วัน การสร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กตามข้อสรุปการสนทนากลุ่มมีครบตามองค์ประกอบของหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น  โดยมี
เนื้อหาหน่วยการเรียนและโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา คุณธรรม  
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ
ภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และภาคปฏิบัติมีการดูงาน การจัดท าแผนงานวิชาการ และการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
สรุปผลได้ดังนี้ 1) ผลการทดสอบความรู้โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า หลังการพัฒนาได้คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) การส ารวจความพึงพอใจ
ในการด าเนินการพัฒนา พบว่า  ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด  
การประเมินผลคุณภาพการบริหารงานวิชาการก่อนและหลังการพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและตามความคิดเห็นของครูผู้สอนเพ่ิมขึ้นในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และผลการนิเทศติดตามโดยใช้แบบการสังเกตหลักฐานการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบ และสอบถาม
คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการดังนี้ 1) 
มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในฝ่าย การจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ และการส่งเสริมครูเข้ารับการพัฒนา 2) มีการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิชาการโรงเรียนภายในศูนย์ 3) มีการรวมนักเรียนในโรงเรียนที่ใกล้กัน 
เพ่ือกวดวิชาในรายวิชาหลักของการสอบระดับชาติ และ 4) มีการน าคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กดีเด่นด้านวิชาการ 

สมยงค์ สีขาว (2553) เรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเกณฑ์สมรรถนะที่พึงประสงค์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น หาความพึง
พอใจของผู้เข้าฝึกอบรมและหาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้า
ฝึกอบรม  หลังการฝึกอบรม 1 เดือน และ 3 เดือน วิเคราะห์เกณฑ์สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพึงประสงค์ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ประเมินรูปแบบหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และติดตามประเมินผลสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 1 เดือนและ 3 เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ที่ท างานในกลุ่มบุคลากรส านักงาน จ านวน 26 คน ใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมต่อเนื่อง จ านวน 10 วัน ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ด้านความรู้และทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย โดยเกณฑ์สมรรถนะที่อยู่
ในระดับมากที่สุด  ได้แก่ การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล  ส่วนสมรรถนะที่พึงประสงค์
ด้านกิจนิสัยที่ดีในการประกอบวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
84.48/82.79 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม
แบบผสมผสานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.27, S.D = 0.53)  จากการประเมินผลสมรรถนะ
หลังการฝึกอบรม 1 เดือน 3 เดือน พบว่า  ผู้เข้าฝึกอบรมมีสมรรถนะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความรู้และทักษะ และด้านกิจนิสัยในการประกอบวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมได้จริง 
 นันทวัฒนชัย วงษ์ชนะชัย, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์ และวัลลภ จันทร์ตระกูล 
(2554) เรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิตของอุตสาหกรรมผลิต
เหล็กกล้าตามมาตรฐานอาชีพ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสายงานผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ และเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงคุณภาพ (Qualitative Action Research) กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  จ านวน 12 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลในการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group  Discussion) จ านวน 17 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินระดับความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ  จ านวน 14 คน  โดยแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาบุคลากรฯ ให้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรฯ ในการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group 
Discussion) จ านวน 19 คน บุคลากรในการผลิตเหล็กกล้าเข้ารับการอบรมจ านวน 5 คน  ใช้บทเรียนโมดูล
เป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
ทดสอบที (t-test) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิตเหล็กกล้า ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถแสดงผลเป็นแผนผังหน้าที่
งาน (Functional Map) ประกอบด้วย หนึ่ง (1) ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) สาม (3) บทบาท
หลัก (Key Role) และสิบเอ็ด (11) หน้าที่หลัก (Key Function) และจากการศึกษาต่อเนื่องท าให้
พบว่าสมรรถนะอ่ืน ๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมฯ ต้องการมีผลไปในทางเดียวกันประกอบด้วย หนึ่ง (1) 
ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) สาม (3) บทบาทหลัก (Key Role) สิบเอ็ด (11) หน้าที่หลัก 
(Key Function) ยี่สิบสี่ (24) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) และ (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด) 
121 สมรรถนะย่อย (Elements of Competence) 2. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลลากรฯ จากการวิจัยพบว่าสมรรถนะที่มีผลความต้องการพัฒนาในระดับมากที่สุด ในสาย
งานหลอมเหล็กจ านวน 10 สมรรถนะย่อย (Elements of Competence) ในสายงานหล่อเหล็กจ านวน        
8 สมรรถนะย่อย (Elements of Competence) และในสายงานรีดเหล็กจ านวน 8 สมรรถนะย่อย 
(Elements of Competence) 3. รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาย
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งานผลิตเหล็กกล้าผู้วิจัยพบว่า ขั้นตอนที่จะพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ มี
ขั้นตอนดังนี้ เลือกสมรรถนะย่อยที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรจากข้อ 1 เป็นหัวข้อในการ
พัฒนา ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกสมรรถนะย่อยในสายงานหลอมเหล็ก A125 เรื่อง การควบคุม
ส่วนผสมทางเคมีในน้ าเหล็กเตา EAF. มาทดลองปฏิบัติ เชิญบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับสายงาน
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าและการพัฒนาบุคลากรฯ เช่น ผู้ฝึกสอน ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้างาน
ร่วมวิเคราะห์หาความรู้ ทักษะและเจตคติที่จ าเป็นเพื่อท าแผนการฝึกอบรม สร้างเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
สร้างชุดโมดูลการเรียนรู้ส าหรับการฝึกอบรม และสรุปเป็นแผนผังโมดูล (Module Chart) ที่มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ และสร้างเกณฑ์การประเมินน าชุด
โมดูลการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและฝึกอบรมไปทดลองและปฏิบัติจริง การประเมินผลซึ่งได้ผล
สัมฤทธิ์ในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบความรู้  
พบว่าภายหลังการอบรมพนักงานระดับสมรรถนะที่ 1 มีความรู้เพ่ิมขึ้นจาก 75.00 % เป็น 88.35 % และ
พนักงานระดับสมรรถนะที่ 2 มีความรู้เพ่ิมข้ึนจาก 82.50 % เป็น  87.50 %  ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ
ทักษะความสามารถโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม พบว่าพนักงานระดับสมรรถนะที่ 1 มีทักษะความสามารถ
เพ่ิมขึ้นจาก 40.30 % เป็น 73.00 % และพนักงานระดับสมรรถนะที่ 2 มีทักษะความสามารถ เพ่ิมขึ้นจาก 
50.50 % เป็น 78.50 %  ผลการประเมินด้านผลิตภาพ (Productivity) ผลการควบคุมส่วนผสมทางเคมีในน้ า
เหล็กเตา EAF โดยควบคุม ปริมาณหลัก 5 ธาตุ พบว่าคาร์บอนมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 96.97 
% จากเดิม 78.79 %  แมงกานีสมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 100 %  จากเดิม  96.97 %  
ซิลิกอนมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 100 % จากเดิม 72.73 % ฟอสฟอรัสมีค่าอยู่ในมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 100 % จากเดิม 100 % และซัลเฟอร์มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 96.97 % 
จากเดิม 90.91 % ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการฝึกอบรมของส่วนผสมทาง
เคมีทั้ง 5 ธาตุ โดยการทดสอบที (t-test) พบว่าคาร์บอน (C) ซิลิกอน (Si) และฟอสฟอรัส (P) มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนแมงกานีส (Mn) และซัลเฟอร์ (S) ไม่มีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่า
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม
สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ นอกจากนี้พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาใน
ระดับมาก 
 ชัชรินทร์ ชวนวัน (2552) เรื่องรูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และน าเสนอรูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
รูปแบบสมรรถนะ องค์ประกอบ และตัวชี้วัดสมรรถนะ  และรูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเทคนิคการศึกษาวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi 
Futures Research (EDFR) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจ านวน 32 คน มีการด าเนินงาน    
3 ระยะ ดังนี้ (1) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบสมรรถนะ องค์ประกอบตัวชี้วัด
สมรรถนะและรูปแบบการประเมินสมรรถนะ (2) วิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลทั้งหมดและสร้างประเด็นข้อ
ค าถาม น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นของรูปแบบสมรรถนะ  องค์ประกอบ
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ตัวชี้วัดสมรรถนะ และรูปแบบการประเมินสมรรถนะ (3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ และส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญพิจารณายืนยันค าตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพ่ือสรุปเป็นรูปแบบการประเมินสมรรถนะ 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะและคู่มือการด าเนินงานรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และขั้นที่ 3 การน ารูปแบบการประเมินสมรรถนะไปประชุม
สนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้  ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบ
สมรรถนะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยสมรรถนะ    
20 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competencies) จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะในงาน 
(Functional Competencies) จ านวน 15 สมรรถนะ จ าแนกเป็น กลุ่มสมรรถนะส่วนบุคคล (Personnel 
Competencies) จ านวน 5 สมรรถนะ กลุ่มสมรรถนะในบทบาทหน้าที่ (Role-function Competencies) 
จ านวน 5 สมรรถนะ 2. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาข้าราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย ประเภทสมรรถนะ (Type of Competency) ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) นิยามสมรรถนะ (Competency Definition) ระดับสมรรถนะ (Proficiency Levels) 
ก าหนดเป็น 5 ระดับ คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นเรียนรู้  ขั้นสามารถปฏิบัติได้ ขั้นช านาญ ขั้นเชี่ยวชาญ และ
ตัวชี้วัดสมรรถนะ (Competency Behavioral Indicators) ซึ่งก าหนดตามระดับสมรรถนะและ
รายการพฤติกรรมซึ่งก าหนดตามหลักและวิธีการเขียนสมรรถนะ 3. รูปแบบการประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอตามหลักการเชิงระบบ (System Approach) 
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ การเตรียมการและวางแผนการประเมิน  ขั้น
ที่ 2 กระบวนการ (Process) คือ การด าเนินงานประเมินสมรรถนะ และขั้นที่ 3 ผลผลิต (Output) 
คือ การด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน  4. ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นไปได้และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาข้าราชการที่เป็นประโยชน์ในระดับมาก 

 ขจรศักดิ์  ศิริมัย (2554) เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาการวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ออกแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา (2) ประเมินสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และ (3) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งได้ 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับสนทนา
กลุ่มเพ่ือออกแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 9 คนกลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับสัมภาษณ์เพ่ือ
ออกแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 5 คน กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนและก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ Krejcie & Morgan ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 201 คนตามสัดส่วนของประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับ
สนทนากลุ่มเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 9 คน
และกลุ่มที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจ านวน 31 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล
ส าหรับการสนทนากลุ่มแบบสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบประเมินความถูกต้อง
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ของต้นแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบประเมินสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบบันทึกข้อมูลส าหรับการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและแบบประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อสารสนเทศจากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ผลการประเมิน
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า 1. สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะเฉพาะงาน 11 สมรรถนะ 1.1 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์คุณธรรมและจริยธรรมการทางานเป็นทีมความเชี่ยวชาญ
ในต าแหน่งและธรรมาภิบาล 1.2 สมรรถนะเฉพาะงาน 11 สมรรถนะประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์การพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กรการควบคุมดูแลงานความเข้าใจองค์กรและระบบราชการความมั่นใจในตนเองการสื่อสารจูงใจ
สภาวะผู้นาวิสัยทัศน์การวางกลยุทธ์การควบคุมตนเองและการให้อ านาจผู้อ่ืน 2. สมรรถนะของผู้บริหารสถาน
อาชีวศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี
รายละเอียดดังนี้ 3.1 การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ  
(1) การก าหนดสมรรถนะที่ต้องรับการพัฒนา (2) การก าหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ (3) การ
วางเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ (4) การดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ และ (5) การประเมินผลการพัฒนา
สมรรถนะ 3.2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) อยู่ในระดับมาก
ที่สุดส่วนความเป็นไปได้ (Feasibility) และความเหมาะสม (Propriety) อยู่ในระดับมาก 
 วณิช นิรันตรานนท์ (2552) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีครูสอนไม่ครบชั้นต้องอยู่ในสภาพที่ขาด
แคลนครูการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือให้สามารถท าการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมและจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันการวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 และประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 จ านวน 20 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจ านวน 100 ข้อซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.13 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 แบบประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนแบบสอบถามการประเมินสมรรถนะครูและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละและการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติแบบ t-test (Dependent 
Samples) ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีความขาดแคลนครูผู้สอนครูผู้สอนมีไม่ครบชั้นงบประมาณ
ขาดแคลนขาดสื่อการจัดการเรียนรู้และเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยมากด้านความต้องการของครูในการพัฒนา
สมรรถนะนั้นครูผู้สอนต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะส าหรับการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
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และพลศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มสมรรถนะคือกลุ่มสมรรถนะที่ 1 สมรรถนะของการเป็นครูสุขศึกษา
และพลศึกษาที่ดีและกลุ่มสมรรถนะที่ 2 สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือขอด ารงต าแหน่งและแต่งตั้งในต าแหน่งครูช านาญการพิเศษรูปแบบ
ในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 3 
กิจกรรมหลักคือ 1) การฝึกอบรมประกอบด้วยการอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติการ 2) การใช้พ่ีเลี้ยงประกอบด้วยการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของครูการเข้าสัมมนาการให้ค าปรึกษาเพ่ือแนะน าแก่ครูเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล และ 3) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับการอบรมในแต่ละวันการสังเกตการ
สอนของครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาการประสานงานเพ่ือปรับปรุงงานทาง
อินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขศึกษาและพลศึกษาผลจากการน ารูปแบบไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คนพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผู้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 จากการ
ประเมินการสอนทั้งสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของพ่ีเลี้ยงพบว่าครูผู้เข้าร่วมพัฒนามีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับมากที่สุดทุกข้อและจากการ
ประเมินสมรรถนะครูโดยกลุ่มนักเรียนกลุ่มครูผู้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะกลุ่มเพ่ือนครูกลุ่มพ่ีเลี้ยงและ
กลุ่มผู้บริหารล้วนมีความเห็นว่าครูผู้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบที่สร้างขึ้นมีสมรรถนะทั้งของ
การเป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษาที่ดีและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาในระดับมากท่ีสุดทุกกลุ่มโดยสรุปรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบที่ดีผ่านการทดลองใช้มีประสิทธิภาพ
แลประสิทธิผลสถาบันการพลศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาควร
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนไปพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในวิทยาเขตท่ัวประเทศต่อไป 
 ธาริณี อภัยโรจน์ (2554) การศึกษาสมรรถนะหลักเพ่ือการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษา
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะหลักของบุคลากรใน
ปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมากและสมรรถนะหลักของบุคลากรตามความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2) สมรรถนะหลักของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 3) ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะหลักในปัจจุบันของบุคลากรแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของสมรรถนะหลักตาม
ความคาดหวังของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  4) แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมตามช่องว่างของสมรรถนะหลัก (Core Competency Gap) ที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้    
(1) หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ (2) หลักสูตรการสร้างบุคลากรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมที่พึงประสงค์
และ (3) หลักสูตรการสร้างสรรค์ความคิดเชิงนวัตกรรม 

ตระกูล จิตวัฒนาการ (2555) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ
ประสงค เพ่ือศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ก าหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูผูสอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษาความต
องการ ในการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรง
คุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จ านวน 5 คน เพ่ือสรางแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามในการ
เก็บขอมูลจากกลุ มตัวอย างจ านวน  400 คน เป็นครูผูสอนดานบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
จากนั้นผูวิจัยไดน าขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือน าผลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและ
แบบสอบถาม รวมทั้งการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือสรางรูปแบบ สวนการก าหนด
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะจากการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) รวมทั้งสิ้น 
14 คน การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยการฝกอบรมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
กับครูจ านวน 10 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเกณฑการหาประสิทธิภาพ 80/80 สถิติทดสอบที  (t-test) แบบ One Sample t-test  
ผลการวิจัยพบว่าความตองการในการพัฒนาสมรรถนะที่มีดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูผู
สอนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพประกอบไปดวย 1. การศึกษาความตองการในการพัฒนา 2. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดของสมรรถนะ 3. การสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ การพัฒนาสมรรถนะ 
มีประสิทธิภาพตามสูงกวาเกณฑ 80/80 และมีคาที่ได 85.33/82.67 4. การฝกอบรม 5. การประเมินผล       
6. การศึกษารูปแบบของประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ภายหลังฝก อบรมสูงขึ้นอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พิชญ์สินี ชมพูค า (2556) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบริบทในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) เพ่ือศึกษาผล
การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาข้อมูลบริบท เป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือตอนบน จ านวน 688 คน 415 
โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้พัฒนารูปแบบเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
10 คน 8 โรงเรียนเครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการสอนและ
สะท้อนคิด แบบสรุปผลงานของครู แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ แบบบันทึกการนิเทศ แบบประเมินสมรรถนะครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
ประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินสมรรถภาพผู้เรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การ
วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ใช้การวิเคราะห์  t- 



133 
 

test 2  Test และ F-test โดยวิเคราะห์ ANOVA และ MANOVA ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รูปแบบที่ใช้
กระบวนการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกัลยาณมิตร การนิเทศแบบคลินิกเสริมพลัง และ
การจัดการความรู้ มีขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์พร้อมสะท้อนคิด 2) เพ่งพิศ พัฒนาองค์ความรู้ 3) น าสู่การปฏิบัติและ
จัดการความรู้ควบคู่การนิเทศแบบคลินิกเสริมพลัง 4) รวบรวมเป็นคลังความรู้ สู่สมรรถนะครูมือ
อาชีพ 5) สรุปและเผยแพร่สู่สาธารณะ ส าหรับผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบด้านความเป็นไปได้
พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพมาก และด้านความมีประโยชน์ด้านความเหมาะสม และด้านความแม่นย า มี
ระดับคุณภาพมากท่ีสุด และผลการใช้รูปแบบดังนี้ 1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
พบว่ามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 2) ผลการประเมินสมรรถนะครู จากการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ มีระดับสมรรถนะมาก แต่การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน มีระดับสมรรถนะมากที่สุด ส าหรับผลการสังเกตการสอนจากวีดีทัศน์ และการประเมิน
ตนเอง มีระดับสมรรถนะมากและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพบว่าหลังการใช้รูปแบบคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ หลังพัฒนาสมรรถนะสูงกว่าก่อนการพัฒนา
สมรรถนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 นัฎชฎารัตน์ ณ นคร (2557) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่ งทะเลอันดามัน การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 
และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของสมรรถนะครูประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก ได้แก่ การพัฒนาตนเองและความเป็นครู สมรรถนะรองได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล 
และสมรรถนะจิตลักษณะ โดยองค์ประกอบดังกล่าวมีความตรงเชิงโครงสร้างจากการส า รวจ
องค์ประกอบด้วยค่าดัชนีความ  สอดคล้อง ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ : 2 = 50.77, องศาความเป็นอิสระ : df = 
34, p-value = 0.03219, RMSEA = 0.032, GFI = 0.94, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, RMR = 0.20, และ CN = 
725.43 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ที่เรียกว่า SMART-T ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ก าหนดการศึกษาและ
การส ารวจ 2) ก าหนดการประชุมและบริหารจัดการ 3) การวิเคราะห์กิจกรรม ประกอบด้วย 3.1 วางแผน   
3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 3.3 การวัดและประเมินผล 4) ทบทวนและการวิจัย 5) เทคนิคและบูรณาการ และ 
6) การสร้างทีม 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะครู 
และทักษะการเสริมสร้างสมรรถนะครูของผู้เข้ารับการอบรมด้วยเทคนิค SMART-T สูงกว่าครูที่การ
อบรมด้วยวิธีการที่จัดขึ้นตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = – 17.45) และพบว่า 
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ครูกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิค SMART-T มีเจตคติท่ีดี และมีความพึงพอใจต่อการจัด
อบรมอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน 

2.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 อัลเบิร์ต ฮอกเวลด์ และคนอ่ืน ๆ (Albert Hoogveld & et al., 2005) ได้ศึกษา
ฝึกอบรมครูเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน โดยใช้ตัวอย่างการท างานแบบ
เน้นผลผลิตกับการท างานแบบเน้นกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า ครูที่เข้าร่วมในการพัฒนา
การศึกษาขั้นสูงโดยเน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency – based Higher Education: CBE) ถูก
คาดหวังที่จะเติมเต็มบทบาทใหม่ของนักออกแบบการเรียนการสอน เนื่องจากพวกเขาได้เผชิญกับ
ปัญหาในการที่จะแปลงหลักการของหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เป็นนามธรรมไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ครูสามารถที่จะรับการฝึกอบรมให้ใช้วิธีการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน (ISD) ได้ หลังจากการฝึกอบรมครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CBE ได้
ดีกว่าเมื่อเทียบกับการออกแบบโดยเน้นประสบการณ์  เมื่อเปรียบเทียบการใช้เงื่อนไขการทดลองโดย
ให้ตัวอย่างงานที่เน้นกระบวนการกับเงื่อนไขการฝึกอบรมแบบเก่าที่เน้นผลผลิตหลังจากฝึกอบรมโดยให้ครู 
25 คน ใช้วิธีการออกแบบระบบการเรียนการสอนส าหรับตัวอย่างงานทั้งสองแบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ให้คุณภาพการออกแบบตัวอย่างงานที่เน้นผลผลิตสูงกว่าตัวอย่างที่เน้นกระบวนการ 
  ค็อก (Cox, 2005) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะของครูมืออาชีพ (Professional 
Teacher Characteristics) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบว่าบุคลิกลักษณะของครูมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ในทางที่ดี แต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นตัว
ท านายผลลัพธ์ (Outcomes) ด้านผู้เรียนได้ ซึ่งบุคลิกลักษณะของครูประกอบด้วย จ านวนและประเภท
ของการพัฒนาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ จ านวนปีของประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวนปีที่ศึกษาหลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษา จ านวนของการเป็นสมาชิกในองค์การ
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงบรรยากาศภายในโรงเรียนและขวัญก าลังใจของครู 
  ไนซแอม และคนอ่ืน ๆ (Nizam, et al., 2009) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในประเทศจอร์แดนโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบCompetency 
Based Teacher Education (CBTE) วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างสมรรถนะความรู้ความสามารถ
ให้กับครูผู้สอนในประเทศจอร์แดนโดยรูปแบบการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 10 หัวข้อครอบคลุมสาระส าคัญ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนด้านโครงสร้างและระบบการจัดการห้องเรียนและด้านการวัดผลตามเกณฑ์
สมรรถนะที่ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยครูผู้สอนจ านวน 50 คนแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มเท่า ๆ กันโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองใช้เวลาในการฝึกอบรม
ตามเนื้อหาที่ก าหนดเป็นเวลา 5 สัปดาห์ในขณะที่กลุ่มกระทรวงศึกษาในประเทศจอร์แดนผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนการฝึกอบรมไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในด้าน
เพศความเชี่ยวชาญวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
 วิซโลคอล โกเวอนเมนท์ (Welsh Local Government, 2007) ได้ท าการศึกษาและ
พัฒนากลยุทธ์เรื่อง การอบรมสมรรถนะในงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลส์ พบว่า สมรรถนะ
ในการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมี การสร้างแรงจูงใจ การจัดการประสิทธิภาพ การ
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จัดตั้งและกลยุทธ์การสื่อสารและวิสัยทัศน์ การอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและการ
ส่งเสริมนวัตกรรม การติดต่อสื่อสาร การจัดการทรัพยากร การสร้างแรงจูงใจ  การผลักดันที่มี
ประสิทธิภาพ การับรู้ทางการเมือง การส่งมอบ ผลการท างาน การท างานร่วมกัน การให้บริการ  และ
การมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลาง 

ฮังซ์ (Huang, 2010) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้แบบผสมผสานใน
รายวิชาภาษาจีนโดยการออกแบบการเรียนรู้ด้วย  Web 2.0 Drupal Module วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเพ่ิม
สมรรถนะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบ Drupal และเครื่องมือเว็บ 2.0 ใช้การพัฒนาและเรียนเสริมแบบ
เผชิญหน้าในห้องเรียนและเวลาส่วนใหญ่ผู้เรียนจะเรียนผ่านทางออนไลน์มีการติดต่อกับผู้สอนและ
การท างานกระบวนการกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนมีการท ากิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งภาคเรียนจากการ
ประเมินพบว่าผู้เรียนและผู้สอนต่างมีความคิดเห็นในด้านบวกต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้น 

เวลเตอร์ (Walter, 2000) ท าวิจัยเรื่องการฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติในงานการ
ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงการบินของช่างเทคนิคการบินโดยใช้ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก
การศึกษาพบว่าร้อยละ 90 ของการบินที่ปลอดภัยจะต้องมีบุคลากรด้านช่างเทคนิคการบินที่ได้รับการ
ฝึกอบรมให้มีทักษะความช านาญในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์การบินเป็นอย่างดีซึ่งใน
ปัจจุบันฝ่ายช่างเทคนิคการบินต้องอาศัยระบบการเรียนรู้จากเพ่ือนการศึกษาด้วยตนเองและการ
ฝึกอบรมที่ไม่มีโครงสร้างจากมุมมองดังกล่าวท าให้ช่างเทคนิคการบินต้องการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่ตรงกับสายงานของตนเองและเป็นเทคนิควิธีฝึกอบรมที่รวดเร็วสามารถน าไปใช้งานได้ทันที
ระบบการฝึกอบรมที่เกิดจากการวิเคราะห์งานและการปฏิบัติในงานจะเป็นรูปแบบแนวทางการ
ฝึกอบรมที่น าไปพัฒนาบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มธุรกิจสายการบินเพ่ือฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
ช่างเทคนิคการบินและการคัดกรองบุคลากรสายช่างเทคนิคการบินให้มีความรู้ความสามารถเป้าหมาย
ของการฝึกอบรมนอกจากการฝึกอบรมในเรื่องเทคนิควิธีและการดูแลรักษาเครื่องบินแล้วยังมีในเรื่อง
ของการท างานเป็นทีมการสร้างเจตคติที่ดีในการท างานและการสร้างเป้าหมายของความส าเร็จ
รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยกระบวนการฝึกอบรม 8 ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการท างานเช่นการตัดสินใจการสื่อสารการสร้างทีมงานและการแก้ปัญหาการท างานด้วย
ตนเองความเคารพซึ่งกันและกันความซื่อสัตย์ความตั้ งใจความเคารพในตัวเองและการคิดริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆความเสียสละโดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วยส่วนของการฝึกปฏิบัติให้เกิด
ความช านาญในหน้าที่และทฤษฎีทางด้านมานุษยวิทยาที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความมุ่งหมายสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการรูปแบบของการฝึกอบรมประกอบด้วยการศึกษาความต้องการจุดประสงค์ของการฝึกอบรม
การวิเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมการปรับแก้ไขให้สมบูรณ์การจัดล าดับการฝึกอบรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรมการด าเนินการฝึกอบรมการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมและการท า
แผนการบ ารุงรักษา 

เปแททเต (Patetta, 2007) ศึกษาเรื่องการออนไลน์ขณะก าลังสอนความจ าเป็นของการศึกษา
หาความรู้ของวิทยาลัยในอาร์เจนตินาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนจากการเรียนแบบในชั้น
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เรียนไปสู่การเรียนแบบออนไลน์ต้องการการแสดงทางพฤติกรรมแบบไหนจากผู้สอนและนักเรียนซึ่ง
จ าเป็นต่อสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนแบบใหม่มีจุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือเพ่ือบรรยายและ
วิเคราะห์กรณีศึกษาในเชิงคุณภาพทัศนคติและความเข้าใจของคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้
เริ่มท าการสอนแบบออนไลน์ในประเทศอาร์เจนติน่าเพ่ือท าความเข้าใจกับความต้องการในการเรียนรู้
สถานที่ศึกษาปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเอกชนเล็ก ๆ อยู่ที่ Mardel Plata ผลการศึกษาพบว่าขณะ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องการการพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมและเปลี่ยนวิธีการสอนใน
รูปแบบของการเรียนรู้ผลที่ตามมาคือพวกเขาทราบถึงความต้องการเรียนรู้และฝึกฝนที่จ าเป็นเพ่ือจะ
ได้มาเพ่ือความสามารถใหม่ ๆ พวกเขาเข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยทางเทคโนโลยีการสอนออนไลน์
ที่กระตุ้นให้พวกเขารับรู้ถึงความสามารถใหม่ต้องการเรียกร้องข้อผูกพันจากสถาบันรวมทั้งการยอมรับ
การเรียนรู้ว่าจะท าการสอนอย่างไรในรูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning 

 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-methods Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 
 โดยขั้นตอนของการวิจัยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยมี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
3.1.1 การสอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครสูังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1) ประชากร คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล จาก 77 จังหวัด ทั้ง 6 ภูมิภาค 
จ านวน 33,064 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557) 

 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 379 คน ก าหนด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเคร็จซี่ และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 
อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2543) ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ภูมิภำค 
จ ำนวนคร ู

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ภาคเหนือ  5,531 63 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,414 131 
ภาคกลาง  3,391 39 
ภาคตะวันออก  3,544 41 
ภาคใต้  6,041 69 
ภาคตะวันตก  3,143 36 

รวม 33,064 379 
 
ที่มำ: กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (2557) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2557-

2560) 
 

 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างมี ดังนี้ 
 2.1) จ าแนกจ านวนประชากรที่เป็นครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายภูมิภาคโดยแบ่งจ านวนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ออกเป็น 6 ภูมิภาค (ตามการปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วย ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันตก 

 2.2) สุ่มโรงเรียนแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้ได้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสัดส่วน 

 2.3) สุ่มครูแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ได้ตัวแทนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดในโรงเรียน อบจ. โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร โรงเรียนเทศบาลเมือง โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตามสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังนี้ 
 5    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4    หมายถึง    มีสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก 

 3    หมายถึง    มีสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง  
            2    หมายถึง   มีสภาพที่เปน็จริงกับสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย 

 1    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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     การสร้างเครื่องมือวิจัย 
1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะครู กฎหมายที่เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณา 

3) ปรับปรุงแบบสอบถามตามอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 
4) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษา ถ้อยค า และความเที่ยงตรงในเนื้อหาความสอดคล้องข้อค าถามในแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) (สมนึก ภัททิยธนี , 2546) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
                                       0 เมื่อไม่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
                                     -1 เมื่อข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
                                           สูตร IOC = ∑ R 
                                                            N 
                                     IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
 R   แทน  คะแนนรายข้อตามดุลยพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ∑   แทน  ผลรวม 
                                     N   แทน  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 ถ้าค่าดัชนี IOC ที่ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ ถ้าข้อค าถามใดมีค่า
ดัชนีต่ ากว่า 0.50 ข้อค าถามนั้นก็จะถูกตัดออกไปหรือน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น โดยพบว่าแบบสอบถาม
มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.80 – 1.00 
                 5) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

      สูตร                    n             ∑ S2
i 

                                                                             n-1             S2
t 

 

          คือ สัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
                                                    n    คือ จ านวนข้อค าถามในแบบสอบถาม 
      S2

i   คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
      S2

t   คือ ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จาก  
                                                              แบบสอบถามทั้งฉบับ 
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โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าความเชื่อมั่น 
(  - Coefficient) เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าความเชื่อมั่น (  - Coefficient) เท่ากับ 0.95  
             3.1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
              1) ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพ่ือท า
หนังสือขอความร่วมมือผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ให้ครูในสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
ติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากโรงเรียน                                         
    2) ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมทั้งแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยและ
บางส่วนเก็บรวบรวมด้วยตนเองรวมจ านวน 379 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2547) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย  
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.1.1.4.2 วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร Modified 
Priority Needs Index: PNI (PNIModified) ที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล  ว่องวานิช 
(สุวิมล  ว่องวานิช, 2558) ซึ่งสูตรในการค านวณมี ดังนี้  

 PNIModified = (I - D) 
                                                                        D 

 เมื่อ PNI Modified  แทน  ดัชนีเรียงล าดับความส าคัญของความ  
                                    ต้องการจ าเป็น 

           I  แทน ค่าเฉลี่ย ( X ) สภาพท่ีควรจะเป็น 
                                                  D  แทน ค่าเฉลี่ย ( X ) สภาพท่ีเป็นจริง 
 

3.1.2 การสัมภาษณ์ครทูี่มีประสบการณ์รายบุคคล 
      3.1.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จ านวน 

9 คน โดยการคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโทข้ึนไป ประสบการณ์สอน 10 ปีขึ้นไปด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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          3.1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีประเด็น
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของครสูังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การสร้างเครื่องมือวิจัย 
1) วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการค้นคว้า  
2) เสนอแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามและภาษา ที่ใช้ 
3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
3.1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน 2559 

ด้วยตนเอง  
3.1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเป็น

ความเรียงและจัดล าดับความส าคัญ    
3.1.3 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

3.1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 คน 
ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการก าหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูล คือ ต าแหน่งผู้บริหาร
หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี  

 3.1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มุมมองของผู้บริหาร 

การสร้างเครื่องมือวิจัย 
1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการค้นคว้า  
    2) เสนอแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ 

  3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม     

3.1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน 2559 
ด้วยตนเอง 

3.1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเป็นความเรียงและจัดล าดับ 

ความส าคัญ  
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อสังเครำะห์รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
  3.2.1 แหล่งข้อมูล 

 3.2.1.1 ศึกษาจากเอกสาร/สิ่งพิมพ์และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู จากแหล่งข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูล อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น เพ่ือน ามาประกอบในการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก 
    3.2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สืบค้นเกี่ยวกับสมรรถนะครูของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหนังสือ ต ารา การวิจัย รวมทั้งสืบค้นอินเตอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
        3.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  
3.3 ขั้นตอนที่ 3 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.1 ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการน าผลที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 เป็นข้อมูลในการยกร่างรูปแบบ 
 3.3.2 ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
       3.3.2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างรูปแบบ
การพัฒนาสรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยใช้วิธีการสโนว์บอลเทคนิค (Snowball 
Technique) ฮอยเล่ย์ อาร์เอช ฮาร์ริส เอม เจ และ จูด ซี เอ็ม (Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, 
C. M., 2002) โดยผู้วิจัยได้ติดต่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมรรถนะครูที่มีความ
เข้าใจในบริบทการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไปปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ด้วยตนเองจนได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เต็มใจให้ความร่วมมือ และขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 
แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมรรถนะครู คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมรรถนะครูคน
ที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และเป็นผู้เสนอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคนอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จนครบ
จ านวน 9 คน และก าหนดนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เพ่ือด าเนินการสนทนากลุ่มในการพิจารณาร่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาในขั้นตอนต่อไป   

  โดยมี เกณ ฑ์ คัด เลื อกผู้ ท รงคุณ วุฒิ  ที่ มี ความรู้  ความสามารถและมี
ประสบการณ์ตามคุณสมบัติที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

(2) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทข้ึนไป 
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(3) หรือเป็นผู้มีผลงานเขียนหรือผลงานทางวิชาการเก่ียวกับสมรรถนะของครู 
     (4) ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือ ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรหรือผู้อ านวยการ
กองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนทนากลุ่มที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขใน 4 ประเด็น ความมีประโยชน์ (Utility Standards) 
ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)  และความเป็นไปได้ 
(Feasibility Standards)  
    3.3.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            (1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ 
ในพระราชูปถัมภ์ เพ่ือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือ
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (2) ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเอกสารสรุปร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
ศึกษาก่อนการจัดสนทนากลุ่ม  
         (3) การจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
            3.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
9 ท่าน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท เวลา 9.30 น.–12.00 น. 
            3.2 ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับการตรวจสอบร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           3.4 ผู ้ว ิจ ัยบันทึกสรุปประเด็นและรายละเอียดข้อเสนอแนะการ
ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสนทนากลุ่ม 
    3.3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.3.3 ปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าเสนอในล าดับต่อไป 
 
3.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินควำมมีประโยชน์และควำมเป็นไปได้ของกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช ้
 3.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.4.1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลจาก 77 จังหวัด รวม   
6 ภูมิภาค จ านวน 2,251 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558) 
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          3.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
327 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเคร็จซี่  และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and 
Earyle W. Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)  ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.2 การก าหนดผู้บริหารสถานศึกษาตามเขตภูมิศาสตร์ 
 

ภูมิภำค 
จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ภาคเหนือ  363 53 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  769 111 
ภาคกลาง  240 35 
ภาคตะวันออก  239 35 
ภาคใต้  412 60 
ภาคตะวันตก  228 33 

รวม 2,251 327 
 
ที่มำ: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2557) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(2557-2560) 
  

1) จ าแนกจ านวนประชากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายภูมิภาคโดยแบ่งจ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค ออกเป็น 6 ภูมิภาค (ตามการปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วย ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันตก 

2) สุ่มโรงเรียนแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้ได้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสัดส่วน 

3) สุ่มผู้บริหารแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ได้ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดใน
โรงเรียน อบจ. โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร โรงเรียนเทศบาลเมือง โรงเรียนเทศบาลต าบลตามสัดส่วน
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

3.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นความมีประโยชน์

และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  
มี 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
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   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังนี้ 
                    5 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และความเปน็ไปได้อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง รูปแบบมปีระโยชนแ์ละความเปน็ไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง รูปแบบมปีระโยชนแ์ละความเปน็ไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัย จ านวน 327 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.4.3.2 ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปทางไปรษณีย์พร้อมกับแบบสอบถามส าหรับการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้รวบรวมแบบสอบถามส าหรับการประเมิน
ความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปใช้ส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์และบางส่วนเก็บด้วยตนเอง 
  3.4.3.3 ผู้วิจัยด าเนินการติดตามและรวบรวมแบบสอบถามส าหรับการประเมินความมี
ประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช้กลับคืนจากการส่งทางไปรษณีย์และเก็บด้วยตนเอง 
  3.4.3.4 สรุปผลการประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 

3.4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 - 4.49 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
  2.50 - 3.49 หมายถึง รปูแบบมีประโยชน์และเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย  

  1.00 - 1.49 หมายถึง รูปแบบมีประโยชน์และเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

สามารถสรุปขั้นตอน วิธีด าเนินการวิจัยของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังตารางที่ 3.3 
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ตำรำงท่ี 3.3 แสดงขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอน
กำรวิจัย 

วิธีด ำเนิน 
กำรวิจัย 

แหล่งขอ้มูล 
เครือ่งมอื 

ท่ีใช้ 
กำรรวบรวม

ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
ผลลัพธ์ 

1. เพื่อ
ศึกษาความ
ต้องการ
จ าเป็น
เกี่ยวกับ
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

1.1 การสอบถาม
ความตอ้งการ
จ าเป็นของครู
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ านวน  
379 คน  
 

แบบสอบ 
ถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพที่เป็นจริง
กับสภาพที่ควร 
จะเป็น 
 

ส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์
และบางสว่นเก็บ
รวบรวมดว้ย
ตนเอง 

วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
และวิเคราะห์
ความต้องการ 
จ าเป็นโดยใช้
สูตร  
(PNIModifiod) 

ความ
ต้องการ
จ าเป็น
เกี่ยวกับ
สมรรถนะ
ครู 
สังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การ
สัมภาษณ์ครูที่
มีประสบการณ์
เป็นรายบุคคล 

ครูในจังหวัด
ชัยนาท 
จ านวน  
10 คน 

แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่ง
โครงสร้าง 

การสัมภาษณ์
ของครูผู้สอน
ตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดไว ้

วิเคราะห์
เน้ือหา
(Content  
 Analysis) 

 

1.3 การ
สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้บริหาร
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
จ านวน 1 คน
และผู้บริหาร
สถานศึกษา
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จ านวน 4 คน 

แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่ง
โครงสร้าง 

การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดไว ้

วิเคราะห์
เน้ือหา
(Content  
 Analysis) 

 

2. เพื่อ
สังเคราะห์
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ครูผู้สอนทั้ง
ในประเทศ
และ
ต่างประเทศ 

2.1  ศึกษา
เอกสาร
สิ่งพิมพแ์ละ
งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง/
ห้องสมุด
ฐานขอ้มูลเว็บ
ไซด์เกี่ยวกับ
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะครู 

แนวคิด 
ทฤษฎี 
บทความ
ทางวชิาการ 
และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  

แบบบันทึก
เพื่อใหไ้ด้ตาราง
สังเคราะห ์ 
 
 
 

- วิเคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ร่าง
รูปแบบ 
การพัฒนา
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
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ขั้นตอน
กำรวิจัย 

วิธีด ำเนิน 
กำรวิจัย 

แหล่งขอ้มูล 
เครือ่งมอื 

ท่ีใช้ 
กำรรวบรวม

ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
ผลลัพธ์ 

3. เพื่อ
พัฒนา 
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

3.1 ร่าง
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะครู
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผลการ
วิเคราะห์
ข้อมูล
ขั้นตอนท่ี 1 
และขั้นตอน
ท่ี 2 

- - - ร่าง
รูปแบบ 
การพัฒนา
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

 3.2 ตรวจสอบ
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะครู
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้าน
สมรรถนะครู
ด้วยเทคนิค 
สโนบอล 
จ านวน 
9 คน 

แบบบันทึก การสนทนา
กลุ่ม (Focus 
Group) 

วิเคราะห์
เนื้อหาและหา
ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

รูปแบบ 
การพัฒนา
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นท่ีมี 
ประโยชน์ 
ความ
เหมาะสม
และความ
ถูกต้อง 

 3.3 ปรับปรุง
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะครู
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากการ
สนทนากลุ่ม 

- - - - 

4. ประเมิน
ความมี
ประโยชน์
และความ
เป็นไปได้
ของการน า
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมปีระโยชน์
และความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ 
การพัฒนา
สมรรถนะครู
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
จ านวน  
327 คน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความมี
ประโยชนแ์ละความ
เป็นไปได้ของการน า
รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช ้

ส่ง
แบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ 

วิเคราะห์เนื้อหา
และหา
ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ย 
และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความมี
ประโยชน์
และความ
เป็นไปได้
ของรูปแบบ
การพัฒนา
สมรรถนะ
ครูสังกัด
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไปใช้ 

ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 

4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น 

4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละ ข้อมูลพ้ืนฐานของครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง   

ครูผู้ช่วย 22 5.80 
คศ.1 130 34.30 
คศ.2 114 30.09 
คศ.3 105 27.70 
คศ.4 8 2.11 

เพศ   
ชาย 65 17.15 
หญิง 314 82.85 

อายุ   
ต่ ากว่า  30 ปี 35 9.23 
30 - 39  ปี 197 51.98 
40 - 49  ปี 99 26.12 
50 ปีขึ้นไป 48 12.67 

การศึกษา   
ปริญญาเอก 5 1.32 
ปริญญาโท 199 52.51 
ปริญญาตรี 175 46.17 
รวม 379 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต าแหน่ง คศ.1 จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.30 เพศหญิง จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 82.85 อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 197 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.98 และการศึกษาปริญญาโท จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51 

4.1.2  ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นความคิดเห็นของครูผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังตารางที่ 4.2-4.11  
 
ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการจ าเป็น (PNI)   
                เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

สมรรถนะครูหลัก 
สังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น PNI 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3.92 0.56 มาก 4.57 0.46 มากที่สุด 0.16 
2. ด้านการบริการที่ดี 4.21 0.48 มาก 4.68 0.43 มากที่สุด 0.11 
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 3.99 0.55 มาก 4.59 0.52 มากที่สุด 0.15 
4. ด้านการท างานเป็นทีม 4.39 0.51 มาก 4.73 0.39 มากที่สุด 0.07 

โดยภาพรวม 4.13 0.53 มาก 4.64 0.45 มากที่สุด 0.12 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.13, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณา
สภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ ด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (X  =  4.39, S.D. = 0.51) 
รองลงมาคือ ด้านการบริการที่ดี อยู่ในระดับมาก (X  = 4.21, S.D. = 0.48) ด้านการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ
มาก (X  = 3.99, S.D. = 0.55) และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก (X  = 3.92, S.D. = 0.56)  

ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะ
เป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ ด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.73, S.D. = 
0.39) ด้านการบริการที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.43) ด้านการพัฒนาตนเอง อยู่
ในระดับมากที่สุด (X  = 4.59, S.D. = 0.52) และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.57, 
S.D. = 0.57) 

ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ 0.16 รองลงมา 
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ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเท่ากับ 0.15 ด้านการบริการที่ดี มีค่าเท่ากับ 0.11 และข้อที่ค่าต่ าสุด คือ 
ด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเท่ากับ 0.07 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการ  

จ าเป็น (PNI) เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

สมรรถนะครูหลกั 
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานอย่างเป็น
ขั้นตอน 

3.90 0.65 มาก 4.59 0.57 มากที่สุด 0.17 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถท า
ผลงานให้มีความสมบรูณ์ของเนื้อหา
สาระ 

3.82 0.74 มาก 4.52 0.63 มากที่สุด 0.18 

3. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหม้ี
คุณภาพ 

4.19 0.69 มาก 4.68 0.53 มากที่สุด 0.11 

4. วิเคราะห์ วางแผนแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฎิบัติงาน 

3.90 0.72 มาก 
 

4.55 0.57 มากที่สุด 0.16 

5. แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 

4.08 
 

0.74 
 

มาก 
 

4.67 
 

0.53 
 

มากที่สุด 
 

0.14 
 

6. สามารถพัฒนาผลงานให้มีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง 

3.94 
 

0.71 
 

มาก 
 

4.57 
 

0.55 
 

มากที่สุด 
 

0.15 
 

7. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ในการ
สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

3.74 
 

0.78 
 

มาก 
 

4.47 
 

0.60 
 

มากที่สุด 
 

0.19 
 

8. สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ประกอบการท าผลงาน 

3.70 
 

0.79 
 

มาก 
 

4.50 
 

0.60 
 

มาก 
 

0.21 
 

9. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

3.91 
 

0.74 
 

มาก 
 

4.59 
 

0.58 
 

มากที่สุด 
 

0.17 
 

10. สามารถประเมินผลการปฏบิตัิงาน
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

3.90 
 

0.70 
 

มาก 
 

4.50 0.62 
 

มาก 
 

0.15 
 

11. น าผลประเมินการปฏิบตัิงานมา
ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

3.98 0.72 มาก 4.58 0.58 มากที่สุด 0.15 

 12. ปรับปรุงพัฒนาคณุภาพใน การ
พัฒนางานให้เกดิความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4.02 0.67 มาก 4.61 0.57 มากที่สุด 0.14 

โดยภาพรวม 3.92 0.56 มาก 4.57 0.46 มากที่สุด 0.16 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะครูสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92, S.D. = 
0.56) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ 
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (X = 4.19, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมาก (X  = 4.08, S.D. = 0.76) และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ในการพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.67) ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณา
สภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.68, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพ่ือ
การพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมาก (X = 4.67, S.D. = 0.53) และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการพัฒนางานให้
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.61, S.D. = 0.57) ตามล าดับ 

ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะหลักของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.16 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประกอบในการใช้ท าผลงาน มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.21 รองลงมาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.19 และพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.17 ตามล าดับ และข้อที่มีค่าต่ าสุด 
คือ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพ มีค่าเท่ากับ 0.11 
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ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการจ าเป็น 
(PNI) เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการที่ดี
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

สมรรถนะหลัก  
ด้านการบริการที่ดี 

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีความตั้งใจและเต็มใจ 
ในการ ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

4.42 0.60 มาก 4.74 0.52 มากที่สุด 0.07 

2. มีความภาคภูมิใจ ในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

4.49 0.60 มาก 4.75 0.48 มากที่สุด 0.05 

3. ได้ศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ  เช่น ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 

3.98 0.61 มาก 4.61 0.58 มากที่สุด 0.15 

4. น าความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการมาปรับปรงุการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ 

4.09 0.63 มาก 4.65 0.55 มากที่สุด 0.13 

5. ได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาการ
บริการอย่างสม่ าเสมอ 

4.06 0.60 มาก 4.63 0.54 มากที่สุด 0.14 

โดยภาพรวม 4.21 0.48 มาก 4.68 0.43 มากที่สุด 0.11 
 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครู

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. 
= 0.48) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีความภาคภูมิใจ ในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ มีความตั้งใจและเต็มใจ ในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ อยู่ ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.60) และน าความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.63) 
ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.43) เมื่อ
พิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ 
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีความภาคภูมิใจ ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ มีความตั้งใจและเต็มใจ ในการให้บริการแก่
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ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.52) และน าความคิดเห็นของผู้รับบริการมา
ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะหลักของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการที่ดี  โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.11 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ได้ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.15 รองลงมาเป็น ได้
ปรับเปลี่ยนพัฒนาการบริการอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเท่ากับ 0.14 และน าความคิดเห็นของผู้รับบริการมา
ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 0.13 ตามล าดับ และข้อที่มีค่าต่ าสุด คือ มีความ
ภาคภูมิใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีค่าเท่ากับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็นของครูและความต้องการจ าเป็น (PNI) 

เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านพัฒนาตนเอง โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

 

สมรรถนะหลัก 
ด้านการพัฒนาตนเอง 

ระดับความคิดเห็น  
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น PNI 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ 
ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ 

4.10 0.66 มาก 4.68 0.55 มากที่สุด 0.14 

2. สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

3.93 0.69 มาก 4.61 0.58 มากที่สุด 0.17 

3. เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตรงกับความ
ต้องการพัฒนางาน 

4.12 0.73 มาก 4.71 0.52 มากที่สุด 0.14 

4. เลือกวิธีการพัฒนาและพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

4.13 0.69 มาก 4.65 0.59 มากที่สุด 0.12 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมงานในการพัฒนางานและ
น ามาปรับปรุงนวัตกรรมและการ
พัฒนาผลงาน 

3.98 0.73 มาก 4.54 0.62 มากที่สุด 0.14 

6. เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตรงกับความ
ต้องการพัฒนางาน 

4.12 0.73 มาก 4.71 0.52 มากที่สุด 0.14 

7. เลือกวิธีการพัฒนาและพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและน ามา
ปรับปรุงนวัตกรรมและการ
พัฒนาผลงาน 

4.13 0.69 มาก 4.65 0.59 มากที่สุด 0.12 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลัก  
ด้านการพัฒนาตนเอง 

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

9. ให้ค าปรึกษา แนะน านิเทศ    
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับ
เพื่อนคร ู

3.93 
 

0.72 
 

มาก 
 

4.54 
 

0.60 
 

มากที่สุด 0.15 
 

10. เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน   การ
พัฒนางานในการ ปฏิบัติงานท่ี
หลากหลายเพื่อมาพัฒนาตนเอง 

3.97 0.64 มาก 4.60 0.58 มากที่สุด 0.15 

11. เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ขยายผลการเรียนการสอน โดย
สร้างเครือข่าย 

3.63 0.73 มาก 4.45 0.70 มาก 0.22 

12. สนับสนุนและเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.09 0.78 มาก 4.55 0.66 มากที่สุด 0.11 

โดยภาพรวม 3.99 0.55 มาก 4.59 0.52 มากที่สุด 0.15 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, 
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เลือกวิธีการพัฒนาและพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ เข้า
ร่วมอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตรงกับความต้องการพัฒนางาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.12, 
S.D. = 0.73) และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.10, S.D. = 0.66) ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.52)  

เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตรงกับ
ความต้องการพัฒนางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.68, S.D. = 0.55) และสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.58) 
ตามล าดับ 

ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะหลักของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณารายข้อ
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พบว่า  ครูเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลการเรียนการสอนโดยสร้างเครือข่าย ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.22 รองลงมาเป็น สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.17 และให้ค าปรึกษา แนะน านิเทศ ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับเพ่ือนคร ูมีค่าเท่ากับ 0.15 และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนางานในการปฏิบัติงานที่หลากหลายเพ่ือมาพัฒนาตนเองมีค่าเท่ากับ 0.15 ตามล าดับ และข้อที่มีค่า
ต่ าสุด คือ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพมีค่าเท่ากับ 0.11 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการ

จ าเป็น (PNI) เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
ท างานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

สมรรถนะหลัก  
ด้านการท างานเป็นทีม 

ระดับความคิดเห็น 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
  PNI 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

4.43 0.61 มาก 4.73 0.55 มากที่สุด 0.06 

2. สนับสนุนให้ก าลังใจและ 
    ยกย่องให้เกียรติผู้อื่นหรือเพื่อน

ร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

4.42 0.62 มาก 4.72 0.53   มากที่สุด           0.06 

3. ท างานร่วมกับบุคคล/เพื่อน
ร่วมงานภายในและภายนอก
สถานศึกษาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

4.41 0.65 มาก 4.67 0.56 มากที่สุด 0.05 

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี 

4.18 0.68 มาก 4.68 0.52 มากที่สุด 0.11 

5. เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ
และงานส่วนรวมขององค์กร 

4.45 
 

0.60 มาก 4.78 
 

0.45 
 

มากที่สุด 0.07 

6. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 
    ร่วมงานและประสบการณ์   
     ในการท างานของทีมงาน 

4.40 
 

0.62 มาก 4.76 
 

0.46 
 

มากที่สุด 0.08 

7. กับเพื่อนร่วมงานปฏิบตั ิ
    ตาม  กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับในการ   
    สร้างวัฒนธรรมในการท างาน 
    เป็นทีมให้เกดิผลดีต่อองค์กร 

4.43 0.60 มาก 4.75 0.48 มากที่สุด 0.07 

โดยภาพรวม 4.39 0.51 มาก 4.73 0.39 มากที่สุด 0.07 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.51) 
เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพและงาน
ส่วนรวมขององค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.45, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ กับเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับในการสร้างวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีมให้เกิดผลดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก 
(X = 4.43, S.D. = 0.60) และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.43, S.D. = 0.61) ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.73, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณา
สภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพและงานส่วนรวมของ
องค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.78, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน
และประสบการณ์ในการท างานของทีมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.76, S.D. = 0.46) และกับเพ่ือน
ร่วมงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับในการสร้างวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีมให้เกิดผลดีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.75, S.D. = 0.48) ตามล าดับ 
 ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.07 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูง
ที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.11 รองลงมาเป็น รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ร่วมงานและประสบการณ์
ในการท างานของทีมงาน มีค่าเท่ากับ 0.08 และเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
งานส่วนรวมขององค์กร มีค่าเท่ากับ 0.07 และกับเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับในการสร้าง
วัฒนธรรมในการท างานเป็นทีมให้เกิดผลดีต่อองค์กร มีค่าเท่ากับ 0.07 ตามล าดับ และข้อที่มีค่าต่ าสุด คือ 
ท างานร่วมกับบุคคล/เพ่ือนร่วมงานภายในและภายนอกสถานศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ มีค่าเท่ากับ 0.05 
 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการจ าเป็น 
(PNI) เกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน  

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ด้านการออกแบบการเรียนรู ้ 3.99 0.50 มาก 4.62 0.50 มากที่สุด 0.15 
2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.23 0.51 มาก 4.77 0.40 มากที่สุด 0.12 
3. ด้านการบริหารการจัดชั้นเรยีน 4.17 0.57 มาก 4.71 0.46 มากที่สุด 0.12 
4. ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3.99 0.57 มาก 4.61 0.56 มากที่สุด 0.15 

โดยภาพรวม 4.10 0.54 มาก 4.67 0.48 มากที่สุด 0.14 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสาย
งานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.54) เมื่อ
พิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
รายด้าน จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.23, S.D.=0.51) รองลงมา ด้านการบริหารการจัดชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก (X  = 4.17, S.D. = 0.57) 
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ อยู่ในระดับมาก (X =3.99, S.D. = 0.57) และด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.50) 

ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.67, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาสภาพควร
จะเป็นจริงของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้าน จาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, 
S.D=0.40) รองลงมา ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.46) 
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62, S.D. = 0.50) และด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.56) 

ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.14 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน
การออกแบบการเรียนรู้ ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่า
เท่ากับ 0.15 รองลงมาเป็น ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีค่าเท่ากับ 0.15 และด้านการพัฒนา
ผู้เรียน มีค่าเท่ากับ 0.12 และข้อทีม่ีค่าต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดชั้นเรียน มีค่าเท่ากับ 0.12 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการจ าเป็น  (PNI) 
เกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการออกแบบการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ด้านการออกแบบการเรียนรู ้

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

3.97 0.63 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 0.17 

2. วิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัด เพื่อมา
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้

4.02 0.63 มาก 4.65 0.57 มากที่สุด 0.15 

3. ออกแบบการเรียนรูต้าม
ความต้องการของผู้เรียน 

3.88 0.66 มาก 
 

4.59 0.58 มากที่สุด 0.18 

4. ออกแบบการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได ้

3.87 0.66 มาก 4.56 0.60 มากที่สุด 0.17 

5. ออกแบบการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรียนสามารถสรา้งช้ินงาน 
ผลงานให้เต็มศักยภาพของผูเ้รียน 

3.90 0.65 มาก 4.57 0.58 มากที่สุด 0.17 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 

3.90 0.59 มาก 4.59 0.61 มากที่สุด 0.17 

7. เลือกกิจกรรมการเรยีนรู้ที ่
สอดคล้องกับคณุลักษณะอันพึง 
ประสงค์และสมรรถนะของผูเ้รียน 

4.12 0.61 มาก 
 

4.66 0.57 มากที่สุด 0.13 

8. จัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริง 
และปรับตามสถานการณไ์ด้
อย่างเหมาะสม 

4.07 
 

0.59 มาก 
 

4.62 
 

0..56 
 

มากที่สุด 
 

0.13 
 

9. ออกแบบการวัดและ 
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
ให้หลากหลาย 

4.05 0.63 มาก 4.64 0.57 มากที่สุด 0.14 

10. ใช้เครื่องมือประเมินผลการ 
เรียนรูต้ามสภาพจริง 

4.12 0.58 มาก 4.67 0.51 มากที่สุด 0.13 

โดยภาพรวม 3.99 0.50 มาก 4.62 0.50 มากที่สุด 0.15 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสาย
งานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการออกแบบการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 3.99, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสายงานของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เลือกกิจกรรมการ
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เรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (X = 4.12,  
S.D. = 0.61 ) รองลงมา คือ ใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก (X  = 4.12,  
S.D. = 0.58) และจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริงและปรับตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.07, S.D. = 0.59) ตามล าดับ 

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการออกแบบการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.62, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4 .67, S.D. = 0.50) รองลงมา
คือ ใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.67, S.D. = 0.51) และ
เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66, S.D. = 0.57) ตามล าดับ 

 ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
สูงที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.18 รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้
เหมาะสม มีค่าเท่ากับ 0.17 และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน
ผลงานให้เต็มศักยภาพของผู้เรียน มีค่าเท่ากับ 0.17 ตามล าดับและข้อที่มีค่าต่ าสุด คือ ครูใช้เครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีค่าเท่ากับ 0.12 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการจ าเป็น  (PNI) 
เกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงาน  ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาผู้เรียน  โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น 
       สภาพที่เป็นจริง                                   สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. สอดแทรกคุณธรรม  
 จริยธรรมแก่ผูเ้รียนใน 
 การจัดการเรียนรู ้

4.45 
 

 

0.56 
 
 

มาก 
 
 

4.86 
 
 

0.36 
 
 

มากที่สุด 
 
 

0.09 
 
 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม  
คุณธรรม จรยิธรรมโดย ให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรม 

4.24 
 
 
 

0.69 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.80 
 
 
 

0.46 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

0.13 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา  
ผู้เรียนด้านการดูแล  ตนเอง มี
ทักษะการเรียนรู้ การท างาน
ร่วมกนัในสังคม และรูเ้ท่าทัน
การเปลีย่นแปลง 

4.24 
 
 
 
 

0.62 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

4.78 
 
 
 
 

0.43 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 

4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้
พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพ
กายเพื่อการ ด ารงชีวิตที่ดี 

4.12 0.63 มาก 4.71 0.50 มากที่สุด 0.14 

5. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีน  ได้   
ฝึกแก้ปญัหาชีวิตประจ าวัน 

4.13 
 

0.61 
 

มาก 
 

4.75 
 

0.51 
 

มากที่สุด 
 

0.15 
 

6. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจแก้ปญัหา เคารพ
ความคิดเห็น  ของ ผู้อื่น 

4.20 
 

0.61 
 

มาก 
 

4.73 0.52 
 

มากที่สุด 0.12 
 

7. ปลูกฝังและจัด   
กิจกรรม/โครงการที่ 
สอดแทรกความเป็น 
ประชาธิปไตย ความ 
ภาคภูมิใจในความเป็น 
ไทยให้แก่ผู้เรียน 

4.22 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

4.81 
 
 
 
 
 

0.43 
 
 
 

 

มากที่สุด    0.13 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น 
       สภาพที่เป็นจริง                                   สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

8. ให้ผู้ปกครองและ 
   คุณครูในสายช้ันมสี่วน 
   ร่วมในการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียนเป็น 
   รายบุคคล 

4.08 
 
 
 

0.66 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.74 
 
 
 

0.51 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 

   0.16 
 
 
 

9. น าข้อมูลนักเรียนจาก 
    การเยี่ยมบ้าน ไปใช้ 
    ช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียน 
    ทั้งด้านการเรียนรู้และ

ปรับพฤติกรรม 

4.11 
 
 
 

0.75 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.74 
 
 
 

0.49 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

   0.15 
 
 
 

10. ดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียนอย่างท่ัวถึง   
     และทันการณ ์

4.09 0.67 มาก 4.75 0.53 มากที่สุด    0.16 

โดยภาพรวม 4.23 0.51  มาก 4.77 0.40   มากที่สุด 0.12 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสาย
งานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 
4.23, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X  = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ การท างานร่วมกันในสังคม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อยู่
ในระดับมาก (X = 4.24, S.D. = 0.62) และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (X = 4.24, S.D. = 0.69) ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.77, 
S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.86, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ 
ปลูกฝังและจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยให้แก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.81, S.D. = 0.43) และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 
0.46) ตามล าดับ 
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ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับ
แรก มีค่าเท่ากับ 0.16 รองลงมา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน มีค่าเท่ากับ 0.15 และ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกายเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี มีค่าเท่ากับ 0.14 ตามล าดับและ
ข้อทีม่ีค่าต่ าสุด คือ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.09 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการ

จ าเป็น (PNI) เกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารการจัดชั้นเรียน โดยภาพรวมและรายข้อ 

 
สมรรถนะประจ าสายงาน 

ด้านการบริหาร 
การจัดชั้นเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
       สภาพที่เป็นจริง                                   สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X   S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. จัดกิจกรรมให้ มีป้ายนิเทศหรือสื่อ
การเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ มุม
ประสบการณ์ ส าหรับให้นักเรียน 
ศึกษาค้นคว้า 

4.01 0.74 
 
 
 
 

มาก 4.70 0.52 มากที่สุด 0.17 

2. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่
เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

4.03 
 

0.72 
 

มาก 
 

4.67 
 

0.56 
 

มากที่สุด 
 

0.15 
 

3. จัดท าข้อมลู สารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 

4.24 
 

0.70 
 

มาก 4.74 0.50 มากที่สุด 
 

0.11 
 

4. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนและแก้ปัญหา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ 

4.09 
 

0.72 มาก 
 

4.64 
 

0.56 มากที่สุด 
 

0.13 
 

5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การก าหนด
กฎ กตกิาข้อตกลงในชั้นเรียน 

4.29 0.70 มาก 4.75 0.49 มากที่สุด 
 

0.10 

6. แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิง
บวกในชั้นเรียน 

4.22 0.69 มาก 4.76 0.50 มากที่สุด 0.12 

7. มีรายการเอกสารข้อมูลประจ าชัน้
เรียนต่อผู้ปกครองและผู้บริหารอยา่ง
สม่ าเสมอ 

4.28 .69 มาก 4.73 0.50 มากที่สุด 0.10 

8. ประเมินการก ากับดแูลชั้นเรียน 
และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุง 

4.20 .64 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 0.11 

โดยภาพรวม 4.17 .57 มาก 4.71 0.46 มากท่ีสุด 0.12 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ า
สายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารการจัดชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน  อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.29, S.D. = 
0.70) รองลงมา คือ มีการรายงานเอกสารข้อมูลประจ าชั้นเรียนต่อผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่าง
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28, S.D = 0.69) และจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.24, S.D. = 0.70) 
ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารการจัดชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 
4.71, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ แก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.76, S.D. = 
0.50) รองลงมา คือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.75, S.D. = 0.49) และจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.74, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดชั้นเรียน โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.12 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า จัดกิจกรรมให้ มีป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ มุม
ประสบการณ์ส าหรับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูง
ที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.17 รองลงมา จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีค่า
เท่ากับ 0.15 และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็น  
รายบุคคลได้มีค่าเท่ากับ 0.15 ตามล าดับและข้อที่มีค่าต่ าสุด คือ มีรายการเอกสารข้อมูลประจ าชั้น
เรียนต่อผู้ปกครองและผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเท่ากับ 0.10 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความต้องการ
จ าเป็น  (PNI) เกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์  โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

   
สมรรถนะประจ าสายงาน  

ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนในช้ันเรียนเพื่อ
วางแผนผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู ้

3.92 0.67 มาก 4.59 0.60 มากที่สุด 0.17 

2. วิเคราะห์จดุเด่น จดุด้อย 
อุปสรรคและโอกาสในการ
แก้ปัญหาผูเ้รียนในช้ัน
เรียน 

3.97 0.71 มาก 4.63 0.59 มากที่สุด 0.16 

3. จัดกิจกรรมโครงการและ
แผนการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.04 0.63 มาก 4.62 0.56 มากที่สุด 0.14 

4. สามารถวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการปฏิบัติงาน 

4.00 0.66 มาก 4.61 0.59 มากที่สุด 0.15 

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพ
ปัญหาของงาน รวบรวม
ความรู้และเพื่อน ามา
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

4.01 0.64 มาก 4.60 0.60 มากที่สุด 0.14 

6. ประเมินผลจากการจดั
กิจกรรมในโครงการและ
สรุปผลการด าเนินงานเพื่อ
น าข้อมูลมาพัฒนางาน
และผูเ้รียน 

3.99 0.67 มาก 4.60 0.62 มากที่สุด 0.15 

โดยภาพรวม 3.99 0.57 มาก 4.61 0.56 มากที่สุด 0.15 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ า
สายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.99, S.D = 0.57) เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ จัด
กิจกรรมโครงการและแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (X = 4.04, S.D. = 
0.63) รองลงมา คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาของงาน รวบรวมความรู้และเพ่ือน ามาพัฒนา
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ผลงานทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก (X  = 4.01, S.D. = 0.64) และสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00, S.D. = 0.66) ตามล าดับ  

ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.61, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะประจ าสายของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ วิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อย อุปสรรคและโอกาสในการแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 
0.59) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมโครงการและแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.62, S.D. = 0.56) และสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.59) ตามล าดับ 

ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ของสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.15 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้ ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก มีค่าเท่ากับ 0.17 
รองลงมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสในการแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียน มีค่าเท่ากับ 
0.16 และสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.15 และประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมในโครงการและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนางานและผู้เรียน  มีค่าเท่ากับ 
0.15 ตามล าดับและค่าที่มีค่าต่ าสุด คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาของงาน รวบรวมความรู้
และเพ่ือน ามาพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีค่าเท่ากับ 0.14 

 1.2) ผลการการสัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์รายบุคคล จ านวน 10 คน เกี่ยวกับ
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

      1.2.1) สมรรถนะหลัก ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม ี
ความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

       

สมรรถนะหลัก 
ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คนที่) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ            
1.1 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตามลักษณะงานให้มีคุณภาพ 
          

1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้าง
นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ 

          

1.3 น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

        
 

  

2. การบริการที่ดี           
2.1 มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้ผู้

บริการผู้ปกครอง ชุมชนนักเรียน 
    

 
     

 
 

2.2 ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ           
3. การพัฒนาตนเอง           

3.1 ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพอยู่เสมอ ๆ 

         
 

 

3.2 อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ตรงกับความต้องการในการพัฒนางาน 

       
 

   

3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานใน
การพัฒนางาน 

          

4.  การท างานเป็นทีม           
     4.1 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอืสนับสนุน
เพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย                     

          

     4.2 การปฏิบัติตนเป็นผู้น าหรอืผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี 

          

4.3 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
และประสบการณ์ในการท างานของทีมงาน 

          

  
หมายเหตุ  หมายถึง ประเด็นทีค่รแูสดงความคิดเห็นความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถน 
             หลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จากตารางที่ 4.12 จากการสังเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของครู ในสังกัดองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พบว่า สมรรถนะหลัก มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  
การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน และที่ส าคัญในทุก 
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สมรรถนะหลักจ าเป็นที่ต้องพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองมากที่สุด ในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักการพัฒนาตนเองพร้อมรายละเอียดย่อยของแต่
ละสมรรถนะหลัก ได้แก่  

1) การพัฒนาตนเอง ควรมีองค์ประกอบของกิจกรรมที่พัฒนากับบุคลากร เช่น การ
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานโดยส ารวจความต้องการจ าเป็นในการอบรม การประชุมทางวิชาการ การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูเครือข่าย การช่วยเหลือเพ่ือนครูในการท างาน การสอนงาน
การเสนอรายงานพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการฝึกฝนที่ครูเลือกปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ศักยภาพ จุดเด่นจุดด้อยและโอกาสของตน 

2) การพัฒนาโดยองค์กรหรือสถานศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างเป็น
กระบวนการและเป็นระบบ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้ไปศึกษาอบรม ดูงานสาขาวิชาที่
ปฏิบัติงานอยู่ สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ระบบพ่ีเลี้ยง ให้ทุนการวิจัยให้ไปเป็นวิทยากร
ในหน่วยงานอ่ืน การแลกเปลี่ยนบุคลากร ส่งเสริมการเขียนต ารา สนับสนุนให้เป็นสมาชิกขององค์กร
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ และอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานด้านวิชาการโดยไม่ถือว่าเป็นการลาเหล่านี้ 
เป็นต้น 

3) การพัฒนาครูโดยหน่วยงานกลาง อาจเป็นหน่วยงานต้นสังกัดการบริหารบุคคล เช่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานอื่น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ที่มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพครู และตั้งหน่วยงานกลาง
เป็นที่ให้ค าปรึกษา/แนะน า 

ล าดับที่สอง คือ การพัฒนาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

1) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยมีการวางแผนอย่างละเอียด
รอบคอบทุกขั้นตอน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และหาเทคนิคใหม่ๆเพ่ือ
น ามาใช้ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่องจากการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือสร้างเครือข่ายกลุ่มงานใน
สังกัดและนอกสังกัดและเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลงานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีความตั้งใจและเต็มใจในการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

3) มั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่  ๆ ทาง
วิชาการแลวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้และประกอบการท า
ผลงานเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายและเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องให้ตรงกับงานที่จะพัฒนา 

ล าดับที่สาม คือ การพัฒนาการท างานเป็นทีม ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสังกัด 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัว

เข้ากับผู้อ่ืนหรือทีมงาน แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าหรือ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิกตลอดจน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดของสถานศึกษายินดีและให้ก าลังกับเพ่ือนร่วมงานเมื่อเพ่ือ
ประสบความส าเร็จ รวมถึงมีความสามัคคีกันในการท างานเป็นทีม 

2) ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็น
แบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียนและสังคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู วางตัวให้เหมาะสมรู้จัก
กาลเทศะและเป็นแบบอย่างที่ดี 

3) รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และมีความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือมาบริหารจัดการกลุ่ม สนับสนุนกลุ่ม ก าหนดแผนงานหรือตัดสินใจและ การแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง ยกย่องสนับสนุนผู้อื่นท าให้เขามีความส าคัญและเต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นและเรียนรู้จากการ
ท างาน 

ล าดับที่สี่ คือ การพัฒนาการให้บริการที่ดี ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้ผู้บริการผู้ปกครอง ชุมชนนักเรียน โดยศึกษาความต้องการ 
ของผู้รับบริการ คือ  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยจัดท าแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ และให้ความส าคัญ ดูแลใส่ใจกับผู้รับบริการด้วยความอ่อนน้อม สุภาพ และจูงใจ
ให้เข้าศึกษาและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้รับบริการมีการประสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

2) ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  ศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมและการด าเนินงาน
ของโรงเรียนและการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงเพ่ือทราบจุดอ่อนและ
น ามาแก้ปัญหา 
 1.2.2) สมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงสมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คนที่) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การออกแบบการเรียนรู้           
1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบ

การเรียนรู้ได้เหมาะสม 
          

1.2 ออกแบบการเรียนรู้ ให้ ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

          

1.3 ออกแบบการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

          

1.4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นคิด วิเคราะห์
ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 

          

2. การพัฒนาผู้เรียน           
   2.1 สอดแทรกคุณธรรม           
    2.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียนด้านการดูแล
ตนเอง 

          

3. การบริหารการจัดช้ันเรียน           
3.1 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          

3.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลงในช้ันเรียน 

          

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์           
4.1 ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในช้ันเรียน

เพื่อวางแผนผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
          

4.2 วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย อุปสรรคและ
โอกาสในการแก้ปัญหาผู้เรียน 

          

 
หมายเหตุ  หมายถึง ประเด็นที่ครูแสดงความคิดเห็นความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

ประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
จากตารางที่ 4.13 จากการสังเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของครู ในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พบว่า สมรรถนะประจ าสายงาน มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้ การ
พัฒนาผู้เรียน การบริหารการจัดชั้นเรียนและการวิเคราะห์และสังเคราะห์  

 ในทุกสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนา ล าดับที่ 1 
การพัฒนาผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาและส่งผลถึงตัวผู้เรียนและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดย่อยของแต่ละสมรรถนะประจ าสายงานของครู  ได้แก่ 
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1)   การพัฒนาผู้เรียน เช่น การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้ดูแลตนเอง รู้จักทักษะชีวิต และฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ โน้มน้าวให้ผู้เรียนมีความประพฤติอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมโดยจัดสมุดส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมรายบุคคลส าหรับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีที่ พัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ เพ่ือสุขภาพที่ดีในการการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
     ล าดับที่สอง การออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น มีความรู้และความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้เรียนที่ได้จากการส ารวจความต้องการจากผู้เรียน สามารถ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

2) การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ต้องเลือกนวัตกรรมที่แน่ใจได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาผู้เรียนได้และ
สามารถน ามาใช้จริงและสอนจริงได้และหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการสร้างเครื่องมือมา
ทดลองใช้เพ่ือน ามาประเมินผลการเรียนรู้ได้และมั่นเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอจากการเข้าร่วมฝึกอบรมและประกอบการ
ท าผลงานซึ่งจะส่งผลถึงผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น หรือจัดโครงการจัดประชุมสัมมนา
และสร้างเครือข่ายเพ่ือได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้และพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมี
วิธีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจได้
ง่ายและวัดผลที่เกิดกับผู้เรียนจริง ๆ และน ามาปรับใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียนและพัฒนาครูไปอย่างต่อเนื่องโดยมีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าอยู่เสมอจากผู้มีประสบการณ์ที่เกิด
จากการนิเทศติดตามผลการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นคิด วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสอดคล้องกับชีวิตจริง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
       ล าดับที่สาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) มีการสังเคราะห์ และวิเคราะห์รายการพฤติกรรม โดยวิเคราะห์ผู้เรียนมีความสามารถใน
การท าความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ในการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญและสร้างองค์ความรู้ได้ รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

  2) วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนและจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน น ากิจกรรมหรือนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ
ด้วยตนเองก่อนและแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด โดยครูเป็นผู้แนะน า 
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ล าดับที่สี่ การบริหารการจัดชั้นเรียนในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) สามารถจัดบรรยากาศ การเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรียน / ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียน / รายวิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน รวมถึงรายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอและจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู 
ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน มีข้อตกลงและสามารถ
ปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนรวมกันได้อย่างราบรื่น และก ากับดูแลติดตามผู้เรียนให้ปฏิบัติเป็นตาม
ข้อตกลง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

3) ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 คน สรุปได้ดังนี้ 

      1.3.1) สมรรถนะหลักของครู ตามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงสมรรถนะหลักของครู ตามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สมรรถนะหลัก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่) 

1 2 3 4 5 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      

1.1 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี      
1.2 มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและการ

จัดการเรียนรู ้
     

1.3 น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา      
1.4 การคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน      

2. การบริการที่ดี      
2.1 ตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ      
2.2 ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ      

3. การพัฒนาตนเอง      
   3.1 ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ ๆ      
     3.2  อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการในการพัฒนางาน      
   3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในการพัฒนางาน      
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หมายเหตุ  หมายถึง ประเด็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
จากตารางที่ 4.14 จากการสังเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สมรรถนะหลัก มีองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม ซึ่งควรพัฒนาไปพร้อม ๆ 
กัน และส าคัญในทุกสมรรถนะหลักที่ควรพัฒนาในสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ คือ การพัฒนาตนเองมากที่สุด โดยมีรายละเอียดย่อยของแต่ละสมรรถนะหลัก ได้แก่ 

การพัฒนาตนเองในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) เข้าร่วมอบรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้า แสวงหาสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2) ส ารวจความต้องการในการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและให้ตรงกับความต้องการ

ในการพัฒนางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้เรียนที่จะน าไปใช้ 
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานในการพัฒนางานหรือจัดตั้งครูเครือข่ายท้องถิ่นเข้ามา

ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนและสามารถจัดมหกรรมวิชาการโดยเผยแพร่ผลงานสู่กันได้เพ่ือน า
ปรับปรุงและพัฒนาในการพัฒนาตนเอง 

รองลงมาพัฒนา การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยตั้งใจและเต็มใจและกระตือรือร้นในการพัฒนา
ผลงานและพัฒนาผู้เรียนโดยให้ความสนใจกับผู้เรียน รู้จักหาเหตุผลปัญหาผู้เรียนและเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาจากการอบรมและมาพัฒนาผลงานและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเครือข่าย มั่นจัดกิจกรรมร่วมกันในการท างานหรือน าเสนอผลงาน
การพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดการตื่นตัวในการท างาน 

2) มีความคิดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ โดยน า
นวัตกรรมมาทดลองใช้กับผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะกับผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหากับผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะกับผู้เรียน ปรับเปลี่ยนพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายอยู่เสมอ 

3) น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาการ
บริการที่ด ีในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) ตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการดูแลนักเรียน
และผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงความปลอดภัยและค านึงถึงสุขภาพของนักเรียน ความ
สะดวกในการติดต่อ รวมถึงการพูดจา มีมารยาทที่ดีให้กับผู้ปกครองและชุมชนมีความประทับใจและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง 

2) ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ครูต้องวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน ให้แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์
เนื้อหา เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียน 
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ส าหรับข้อเสนอแนะในสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เพ่ิมเติม ได้แก่  

1)  คิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
2) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์กับ

ตัวผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนที่ได้จาการวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษา
สภาพปัจจุบัน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เองจากกรออกแบบของครู 

3) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยการ
พัฒนา IT กับ ICT เรื่องการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร 

4) น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.3.2) สมรรถนะประจ าสายงาน ของครูในความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงสมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
  ตามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่) 

1 2 3 4 5 
1. การออกแบบการเรียนรู้      

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม      
1.2 ออกแบบการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน      
1.3 น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา      
1.4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นคิด วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับสาระ

การเรียนรู้ 
     

2. การพัฒนาผู้เรียน      
2.1  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน      
2.2  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเองมีทักษะ 

การเรียนรู้ 
     

2.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย      
3. การบริหารการจัดช้ันเรียน      

3.1 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

     

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในช้ันเรียน      
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์      

4.1 ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในช้ันเรียนเพื่อวางแผนผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้ 

     

4.2 วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคและโอกาสในการแก้ปัญหาผู้เรียน      
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หมายเหตุ  หมายถึง ประเด็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
 สมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จากตารางที่ 4.15 จากการสังเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหารการจัดชั้นเรียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน และส าคัญในทุก
สมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นควรพัฒนาสมรรถนะ
ประจ าสายงาน คือ การพัฒนาผู้เรียนและการวิเคราะห์สังเคราะห์มากที่สุด   

การพัฒนาผู้เรียน ในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก ่
 1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ครูควรมีการก าหนดกิจกรรม ช่วงจังหวะในการสอดแทรก
ให้ชัดเจนและควรน าประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชา หรือสาขาวิชาของนักศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ การถามความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดการซึมซาบเข้าถึง
ความรู้สึกนึกคิด จิตส านึกของนักเรียนเองมากที่สุด 

 2. ครูจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเองมีทักษะการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ใช้มาใช้ในการแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติจริงการฝึกใช้ชีวิตและการเรียนรู้สังคม 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกายโดยจัดโครงการที่ฝึกจิตใจและการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย และโครงการเกี่ยวกับสุขภาพจิตมีการจัดการบรรยายที่ท าให้สุขภาพจิตดี ท าความ
เข้าใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และปรับตัวให้ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางที่ถูกต้อง รู้จักการ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง และระงับจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน จัดตั้งที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหากับครูแนะแนวให้
ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ 

รองลงมาคือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

 1. การส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้และมุ่ง
พัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยครูจะป้อนค าถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นค าถามที่ดี สามารถ
พัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การ
ประเมินค่าเพ่ือจะตอบค าถามเหล่านั้น 

 2. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคและโอกาสในการแก้ปัญหาผู้เรียน และน ามาวางแผนร่วมกนั 
โดยการท าวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง น าผลบันทึกหลังสอนมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงเพ่ือสอดคล้องกับกาพัฒนา 

 การออกแบบการเรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก ่
 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม ก าหนดความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้/จัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน และสังคมและเหมาะสม
สอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้เรียน 

2. ครูออกแบบการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นการจัดสถานการณ์หรือปัญหาที่
น่าสนใจให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนพบกับโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาที่ไม่ยากเกินที่นักเรียน
จะคิดและให้เหคุผลของค าตอบได้เปิดโอกสาให้ผู้เรียน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการใช้และให้เหคุผล
ของตนเอง 
 3. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา โดยใช้เครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายที่สามารถวัดกับผู้เรียนได้และเหมาะสมกับผู้เรียน 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นคิด วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
ประเภทของเนื้อหา ความยากง่ายของเนื้อหา ปริมาณของเนื้อหา และเหมาะสมกับผู้เรียน 
 และการบริหารการจัดชั้นเรียนในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก ่
 1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ด้านภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลายบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้
สร้างความกระตือรือร้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงมีสื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดความสนใจแก่ผู้เรียน 

2. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียนรว่มกบัครูสิ่งที่นักเรียนทุกคน
ในห้องเรียนเขาร่วมกันคิด และก าหนดขึ้นมาเป็นข้อตกลงที่นักเรียนทุกคนในห้องเรียนจะต้องหรือควรต้อง
ปฏิบัติหากครูพานักเรียนสร้างเป็นแบบประเมินตนเองตามประเด็นข้อตกลงนั้น ๆ ว่าเขาท าได้อยู่ในระดับ
ไหน ระดับดีมาก ดี ปานกลาง หรือ ควรปรับปรุง...โดยให้นักเรียนประเมินตนเองทุกเดือน ก็จะท าให้นักเรียน
เขาได้พัฒนาตนเองท าดีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ต่อเนื่อง 

ผู้วิจัยสรุปข้อมูลรายละเอียดแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สมรรถนะ PNI ครู ผอ. สรุปรายละเอียดย่อย 
สมรรถนะหลัก     

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 0.16 (1)   1. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพและมีความคิด
สร้างสรรคก์ารสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับ
ผู้เรียน ส่งผลถึงประกอบในการท าผลงาน 
2. วิเคราะห์วางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน 
3. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

การพัฒนาตนเอง 0.15 (2)       1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพอยู่เสมอ 
2. เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตรงกับ
ความต้องการในการพัฒนางาน 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานในการ
พัฒนางานและปรับปรุงนวัตกรรมและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 

การบริการที่ด ี
 
 

0.11 (3)      1. มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 
2. ได้ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานในการ

พัฒนางานและปรับปรุงนวัตกรรมและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 

 การท างานเป็น
ทีม 

0.07 (4)       1. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับ

บทบาทหน้าที่ 
3. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและ 
ประสบการณ์ในการท างานของทีมงานเพ่ือจะได้
น ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 



177 
 

ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

     
สมรรถนะประจ า

สายงาน 
PNI ครู ผอ. สรุปรายละเอียดย่อย 

การออกแบบ 
การเรียนรู ้

0.15 (1)   1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
2. วิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดเพื่อออกแบบการเรียนรู้ 
3. ออกแบบการเรียนรู้ ตามความต้องการของผู้เรียน 
4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเน้นการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 

การวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ 

0.15 (2)       1. ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในชัน้เรียนเพื่อ
วางแผนผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคและโอกาสในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 

การพัฒนาผู้เรียน 0.12 (3)     1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง 
มีทักษะการเรียนรู้  การท างานร่วมกันในสังคม 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพ
กายเพื่อการด ารงชีวิตที่ดี 

 การบริหารการจัด
ชั้นเรียน 

0.12 (4)   1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลงในห้องเรียน 

 
หมายเหตุ หมายถึง สรุปประเด็นที่ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แสดงความคิดเห็นความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.จากการสัมภาษณ์ครูผู้มีประสบการณ์ จ านวน 10 คน  ผู้วิจัยพบว่ามีความคิดเห็น 

ว่าสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพัฒนาตนเองมากที่สุด เพ่ือศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือน ามาปรับใช้และประยุกต์กับการสอนและปรับปรุงการท างาน
โดยการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการในการพัฒนา แล้ว
จุดใดอ่อนควรได้รับการพัฒนาเป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายครูโดยปรึกษาร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานของครู ควรเน้นพัฒนาผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนเป็นส าคัญและให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองเพ่ือปลูกฝังเป็นคนดีมีคุณธรรม 
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2. จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  ผู้วิจัยพบว่า สมรรถนะ
หลักของครูควรพัฒนาตนเองมากที่สุด เพ่ือศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากการอบรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานในการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ และข้อเสนอแนะให้ครูฝึก
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์กับตัวผู้เรียน  ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานของครู พบว่า ควรพัฒนา
ในด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน และฝึกพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้
และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้และเพ่ือประกอบในการท าผลงาน การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและโดยการฝึกอบรม และพัฒนา IT ส่งเสริมในด้าน ICT ในการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสาร การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลให้เกิดกับผู้เรียน รวมถึงการสังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหา ตัว
ผู้เรียน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียนในด้านการวัดประเมินผล เพ่ือให้ออกแบบการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียนและปรับปรุงวิธีการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เหมาะกับผู้เรียน โดยการจัด
ประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายเพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 

3. จากกการสังเคราะห์ครู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของครู ครูควรพัฒนาตนเองมากที่สุด 
จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ  แล้วเข้าร่วมอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตรงกับความต้องการในการพัฒนางาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานใน
การพัฒนางานและปรับปรุงนวัตกรรมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ  ส่วนสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครู ครูควรพัฒนาผู้เรียน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง ฝึกการมีทักษะการเรียนรู้  การท างานร่วมกันในสังคมและจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกายเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีให้กับผู้เรียนและค านึงถึงภาวะโภชนาการ
เป็นส าคัญส่งเสริมสุขภาพที่ดีส่งผลถึงร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 
4.2 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2.1  ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 
ตามแนวคิดของนักวิชาการ Limbach, Mchael P. &  Baldwin, Timothy T. (Gilley, Jerry W.; 
Eggland Stephen A. & Gilley, Ann M., 2002); รอทเวลล์ และคาซานาส (Rothwell &  Kazanas, 
1989); Ubben & et al. ( 2001); Owen ( 2001); Sayfarth ( 1999); Hoy & Miskel ( 2001) 
(Sahlberg, Pasi, 2004);  (OECD, 2010); เชาวรัตน์  เตมียกลุ (2552); ชัชรินทร์  ชวนวัน (2552); 
ชัชรินทร์  ชวนวัน อ้างถึงใน  สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550); ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548);      
ชัชรินทร์ ชวนวัน (2550); ตระกูล จิตวัฒนการ (2555); สมบัติ นพรัก (2556) และอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 
(2557) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูที่เหมาะสมของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากตารางที่สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นส ารวจความต้องการในการพัฒนารวมถึงการศึกษา
สภาพปัจจุบันซึ่งเป็นขั้นตอนน ามารวมด้วยกันได้มีลักษณะเหมือนกัน 2) ขั้นก าหนดองค์ประกอบและ
ขั้นการก าหนดรูปแบบควบคู่กับการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ 3) ขั้นพัฒนาสมรรถนะ และ 4) ขั้น
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ประเมินสมรรถนะ  เป็นการวางโครงร่างรูปแบบขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดเรียงขั้นตอนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและเป็นแนวทางในการน าไปใช้กับการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ 4.17 

 
ตารางท่ี 4.17 ตารางการสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 
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1 Limbach, Mchael P. & Baldwin, 
Timothy T. 

       

2 Gilley , Jerry W.; Eggland. Stephen A.        
3 Rothwell &  Kazanas, 1989        
4 Ubben  et al. (2001); Owen (2001); 

Sayfarth (1999); Hoy & Miskel (2001) 
       

5 Sahlberg, Pasi (2004)          
6 OECD, 2010         
7 เชาวรัตน์  เตมียกลุ (2552)        
8 ชัชรินทร์  ชวนวัน ( 2552 )        
9 ชัชรินทร์  ชวนวัน อ้างถึงใน   

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550) 
       

 10 ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์  (2548)        
11 ชัชรินทร์  ชวนวัน (2550)        
12 ตระกูล  จิตวัฒนการ (2555)        
13 สมบัติ นพรัก (2556)         
14 วสันต์  ปานทอง (2556)        
15 อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2557)        

 16 สุรพงษ์  แสงสีมุข (2557)        
 17 นัฎชฎารัตน์ ณ นคร (2557)        

 รวม 10 8 7 8 8 12 10 
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4.2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดของนักวิชาการ  ได้แก่  วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  (2547);  ศักดา  สถาพรวจนา 
(2549);  ศิริชัย กาญจนวาสี (2550);  ทิศนา แขมมณี (2552); มานิตย์ นาคเมือง  (2552); สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2554); 
ส าราญ  มีแจ้ง (2555); เมธีศิน สมอุ่มจารย์  (2556); Bardo. John W. and Hartman John J., (1982); วิลเลอร์ 
(Willer, 1967); จอยซ์ และวีล (Joyce & Weil, 1985) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 คือ 
ส่วนน า  ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา ส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครู ดังนั้น ส่วนที่ 1. คือ ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ส่วนที่ 2. คือ องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา 
ประกอบด้วย สมรรถนะ วิธีการพัฒนา ส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ  และเงื่อนไขความส าเร จ ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและเป็นระบบเพ่ือสามารถน าไปใช้ได้และเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาได้ในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังตารางที่ 4.18 
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ตารางท่ี 4.18  ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

 
 

 
ที ่

 
 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะ 

 
 

 

ส่วนน า 

องค์ประกอบ
ของสมรรถนะ
และวิธีการ

พัฒนา 
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1. วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ (2547)        
2. ศักดา  สถาพรวจนา (2549)        
3. ศิริชัย  กาญจนวาสี และคนอื่น ๆ (2550)        
4. ทิศนา  แขมมณี (2552)        
5. มานิตย์  นาคเมือง (2552)        
6. สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2554)        
7. เมธีศิน สมอุม่จารย์ (2556)        
8. ส าราญ มีแจ้ง (2555)        
9. Bardo. John W. and Hartman John 

J., (1982) 
       

10. ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556)        
11. สุรพงษ์  แสงมีสุข (2557)        
12. วิลเลอร์ (Willer, 1967)        

13. จอยซ์ และวลี (Joyce & Weil, 1985)        
 รวม 5 6 4 7 8 7 4 

 
ดังนั้นสรุปตารางที่ 4.17 สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ มี 4 ขั้นตอน 1. ขั้นส ารวจความต้องการในการพัฒนา 2. ขั้นก าหนดองค์ประกอบ
และรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ 3. ขั้นพัฒนาสมรรถนะ 4. ขั้นประเมินสมรรถนะ  
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สรุปตารางที่ 4.18 สังเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา 
ประกอบด้วย สมรรถนะ วิธีการพัฒนาและส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และเงื่อนไขความส าเร จ 

 
4.3 ขั้นตอนที่ 3 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัย
ได้น าผลจากการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการยกร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 

4.3.1 ผลการยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
ผลที่ได้จากการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 (ฉบับร่าง) 

           รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ   
    ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
1.3 แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 

    ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
2.1  สมรรถนะ 
2.2  วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
ส่วนที่ 3  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
3.1 กระบวนการพัฒนา 
3.2 เงื่อนไขความส าเร จ 
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สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. การบริการที่ดี 
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะประจ า 
สายงาน 

1. การออกแบบ 
   การเรียนรู ้
2. การพัฒนาผู้เรียน 
3. การบริหารจัด 
    ชั้นเรียน 
4. การวิเคราะหแ์ละ  
    สังเคราะห์ 

ร่างรูปแบบการพัฒนาสรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ร่างรูปแบบการพัฒนาสรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

กระบวนการพัฒนา 
1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นประเมินก่อน
การพัฒนา 
3. ขั้นพัฒนา 
4. ขั้นประเมินหลัง 
 การพัฒนา 
5. ขั้นข้อมูล   
 ย้อนกลับ 

 
1. การท าแผนพัฒนาครทูี่ชัดเจน 

2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน 

3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

4. การไดร้ับการสนับสนนุจากผู้บริหารระดบัสูง 

5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเรจ็ของครู ผูเ้รียนและสถานศกึษา 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

วิธีการพัฒนา 
1. การอบรม (Training) หมายถึงกระบวนการพัฒนา
บุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สะสมประสบการณ์เพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธภิาพ 
2. การชี้แนะ/ค าปรกึษา (Mentoring) หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติงาน
และแนวทางในการปฏบิัติตนในการปรบัตัวให้เข้ากบั
วัฒนธรรมองค์กรในระบบพี่เล้ียง 
3. การสอนงาน (Coaching) หมายถึง การชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน วธิีปฏบิัติงานอย่าง
ละเอียด ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจและชว่ยเหลือ 
4. การประชุมสัมมนา (Conference) หมายถึง 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนทัศนะ และความรู้ซ่ึงกันและ
กัน เกิดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Knowledge Sharing) 
หมายถึง การมารวมตัวกัน แลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อร่วม
สร้างความเข้าใจและพัฒนาไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน 
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing 
Activities/Organizing Camps) หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ผ่านกจิกรรมค่ายเพือ่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
บูรณาการเรียนรู้ฝึกปฏบิัติจริง 
7. การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง การ
ประสานเช่ือมโยง สร้างความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมใน
การท ากจิกรรมร่วมกันและร่วมตัดสินใจ 

สมรรถนะ 



184 
 

  

 

 

 

 

 

 

    4.3.2  ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการสนทนากลุ่ม 
  จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (MODEL OF TEACHER COMPETENCY DEVELOPMENT UNDER 
LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมแฟนตาซีรีสอร์ท 
จ.ชัยนาท จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ และเอกสารประกอบการสนทนา
กลุ่มดังรายละเอียดในภาคผนวก 

 4.3.2.1 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม  
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู  
 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะของการสนทนากลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2  และคนที่ 8 
และคนที่ 9 

ในส่วนของโมเดลองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูควรเพิ่มเติมส่วนน า เห็นควรเขียนนิยาม 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และแนวคิดที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ ซึ่งมีอยู่แล้วแต่ผูว้ิจัยไม่ได้น ามาใส่เพ่ิมในโมเดล
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 เพ่ิมเติมส่วนของวิธีการพัฒนาให้มีความชัดเจนโดย 
เห็นควรให้เขียนค านิยามของแต่ละวิธีการพัฒนาให้ชัดเจน 
เพ่ือน าไปสู่พัฒนาการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4   ส่วนของแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องน าแบบประเมินให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินนั้นเห็นควรให้ตัด
กรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้รายละเอียดย่อยออก ไม่
ต้องน าเสนอเพราะได้น าเสนอตัวอย่างการน าไปประยุกต์
และรายละเอียดของขั้นกระบวนการพัฒนาครู ได้เขียน 
อธิบายไว้เรียบร้อยชัดเจนแล้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 และคนที่ 8 เงื่อนไขความส าเร็จ เห็นควรขยายความให้ชัดเจน ไม่ควร
เขียนเฉพาะหัวข้อแต่ขาดประเด็นและรายละเอียด 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า  ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะครูและส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนน า ควรเติมใส่ลงในโมเดลองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นควรให้เขียนนิยามในส่วนน า คือ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ และแนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้เขียนค านิยาม
ของแต่ละวิธีการพัฒนาให้ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็น
ควรขยายความให้ชัดเจน ไม่ควรเขียนเฉพาะหัวข้อแต่ขาดประเด็นและรายละเอียด 
 ผลการตรวจสอบความมีประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้องคลอบคลุม และความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20  ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์ประกอบ
รูปแบบการ

พัฒนา
สมรรถนะ 

ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง      
ครอบคลุม 

ความเป็นไปได้ 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
หลักการ
และ
เหตุผล 

4.44 0.52 มา
ก 4.45 0.46 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.39 0.42 มา
ก 

วัตถุประสงค ์ 4.77 0.44 

มา
กท

ี่สุด
 

4.77 0.44 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

แนวคิดท่ี
ใช้ในการ
พัฒนา
รูปแบบ 

4.44 0.88 มา
ก 4.22 0.83 มา
ก 4.22 1.09 มา
ก 4.22 0.97 มา
ก 

โดยรวม 4.55 0.44 

มา
กท

ี่สุด
 

4.48 0.41 มา
ก 4.36 0.54 มา
ก 4.38 0.47 มา
ก 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
รูปแบบการ

พัฒนา
สมรรถนะ 

ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง      
ครอบคลุม 

ความเป็นไปได ้

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
สมรรถนะ 

4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.66 0.50 

มา
กท

ี่สุด
 

4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.66 0.50 

มา
กท

ี่สุด
 

วิธีการ
พัฒนา
สมรรถนะ 

4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.33 0.50 มา
ก 

โดยรวม 4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.55 0.51 

มา
กท

ี่สุด
 

4.49 0.52 มา
ก 4.49 0.50 มา
ก 

ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรียมการ     4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 4.33 0.70 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 

ขั้นที่ 2 ขั้น
ประเมินก่อน
การพัฒนา 

4.66 0.50 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 4.44 0.72 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 

ขั้นที่ 3 ขั้น
พัฒนา 4.33 0.70 มา

ก 4.44 0.52 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

ขั้นที่ 4 ขั้น
ประเมินหลัง
การพัฒนา                                                                      

4.44 0.72 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ
รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะ 

ความมี
ประโยชน์ 

ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง      
ครอบคลุม 

ความเป็นไปได้ 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

x  S.D. ระ
ดับ

 

ขั้นที่ 5 ขั้น
ข้อมูล
ย้อนกลับ 

4.33 1.00 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.55 0.52 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 

เงื่อนไข
ความส าเร็จ 4.44 0.72 มา

ก 4.33 0.52 มา
ก 4.33 0.50 มา
ก 4.22 0.44 มา
ก 

โดยรวม 4.46 0.63 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.46 0.52 มา
ก 4.46 0.52 มา
ก 

กรณีศึกษา
การน ามา    
ประยุกต์ใช้
(การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์) 

4.66 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 4.44 0.52 มา
ก 4.33 0.50 มา
ก 

กรณีศึกษา
การน ามา
ประยกุต์ใช้
(การออกแบบ
การเรียนรู้) 

4.44 0.52 มา
ก 4.33 0.50 มา
ก 4.55 0.52 

มา
กท

ี่สุด
 

4.44 0.52 มา
ก 

โดยรวม 4.51 0.50 

มา
กท

ี่สุด
 

4.45 0.46 มา
ก 4.43 0.46 มา
ก 4.39 0.42 มา
ก 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความมีประโยชน์เกี่ยวกับร่าง

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, 
S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.77, S.D. = 
0.44) รองลงมา คือ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบประโยชน์อยู่ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 
0.88) และหลักการและเหตุผลอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  
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ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า วัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากท ี่สุด ( x  = 4.77, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ หลักการ
และเหตุผลอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.46) และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.22, S.D. = 0.83)  

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องครอบคลุมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.36, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า วัตถุประสงค์อยู่ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ หลักการและ
เหตุผล ( x  = 4.44) วัตถุประสงค์อยู่ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  และแนวคิดที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบด้านความถูกต้องคลอบคลุมอยู่ในระดับมาก ( x =4.22, S.D.=1.09) 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของส่วนที่ 1 
คือส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.38, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ
หลักการและเหตุผลด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.39, S.D. = 0.42) วัตถุประสงค์ด้าน
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22, S.D. = 0.97) 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความมีประโยชน์เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของส่วนที่ 2 
ประกอบด้วย องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
ที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.55, S.D. = 0.52) วิธีการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52)  

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของส่วนที่ 2 
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.55, 
S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 
0.50) และวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องครอบคลุมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.49, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.55, S.D = 0.52)  และวิธีการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของส่วนที่ 2 
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องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.49, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.50) 
และวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.50)   

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความมีประโยชน์เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.46, S.D. = 0.63)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.55, S.D. = 0.52)  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 
0.72) เงื่อนไขความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.72) ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.70)  ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 1.00) 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.44, S.D = 0.52) รองลงมา ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.44, S.D. = 0.52)  ขั้นที่  3 ขั้นพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  ขั้นที่  4  ขั้น
ประเมินหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52)  ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) และเงื่อนไขความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.52) 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านด้านความถูกต้องครอบคลุมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.46, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน
หลังการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูล
ย้อนกลับอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.72) ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D = 0.52) ขั้นที่ 1 
ขั้นเตรียมการด้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.70) และเงื่อนไขความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.33, S.D. = 0.50)  

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.46, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.44, S.D. = 0.52) ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับมาก (x  = 4.44, S.D. = 0.52) ขั้นที่ 1 
ขั้นเตรียมการอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนาอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) และเงื่อนไขความส าเร็จด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.22, S.D. = 0.44) 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความมีประโยชน์เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการ
ออกแบบการเรียนรู้จากการ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 
0.52) และกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้ (การออกแบบการเรียนรู้ ) อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, 
S.D. = 0.52)  

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรณีศึกษาการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการออกแบบการเรียนรู้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กรณีศึกษาการ
น ามาประยุกต์ใช้ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) กรณีศึกษาการน ามา
ประยุกต์ใช้ (การออกแบบการเรียนรู้) อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.50)   

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องครอบคลุมเกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์
และการออกแบบการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.43, S.D = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า กรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้ (การออกแบบการเรียนรู้) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.55, S.D. = 0.52) กรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44, 
S.D. = 0.52)   

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการ
ออกแบบการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.39, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การออกแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x  = 4.44, S.D. = 0.52)  
และกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก (x  = 4.33, S.D = 0.50)  

4.3.2  ผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มดังรูปต่อไปนี้และรายละเอียด
เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า    
  1. หลักการและเหตุผล 

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่
ข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการศึกษา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสดงหา
ความรู้มีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน
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ฝ่ายเดียวไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองเพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายครูยุคใหม่  ในการจัดองค์ความรู้ให้บังเกิดต่อ
การพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง
ขององค์การทั้งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการมีการให้นิยามความหมาย
ของค าว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) ที่ท าให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 
บุคลิกลักษณะที่ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสามารถ
ปฏิบัติ งานในความรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้ อ่ืน  ดังนั้น สมรรถนะ จึงหมายถึง ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)  

สมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  ตามประกาศ กจ. ก.ท.และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนต าบล  ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  2549 
และประกาศก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลประกาศวันที่    
5 มกราคม 2550 ที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบและแนวทางที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ซึ่งมีกรณีดังกล่าวนี้หมายรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นในต าแหน่งวิทยฐานะ ด้วยเช่นเดียวกันนั้น โดยมีสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1. การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การพัฒนาตนเอง 3. การบริการที่ดี 4. การท างานเป็นทีม ส่วนสมรรถนะประจ าสายงาน  คือ 
1. การออกแบบการเรียนรู้ 2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3. การพัฒนาผู้เรียน  4. การบริหารจัดชั้นเรียน 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไป
ตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/
งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมายและ
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พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 4 ด้าน   

จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2551) พบว่า  มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ า  เมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัด
การศึกษาท าให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียนและ
ทรัพยากรเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบจุดอ่อน 
พ.ศ. 2551 หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาด
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษา 
เช่นเดียวกับรายงานผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา,  
2550) ที่พบว่า สภาพปัญหาของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวิชาการปัญหา
หนึ่ง ได้แก่ การขาดแผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรที่ชัดเจน ขาดการแนะน า นิเทศช่วยเหลือ 
และติดตามผลการด าเนินงานด้านวิชาการ  รวมถึงผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปได้ว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอน มีภาระงานมาก 
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลไม่เหมาะสม 
ขาดการนิเทศติดตามพัฒนาครู ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ผู้เรียนขาดทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้ ขาดอัตราก าลังของศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มและผลการศึกษาสภาพ
ปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พบว่า ครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก แต่ยังขาด
การติดตามประเมินผล หลักสูตรในการพัฒนาครูมีความซ้ าซ้อน มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาค่อนข้างสูง 
ขาดการวางแผนระยะยาวส าหรับแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่พบว่ามีการ
ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา  และที่มีอยู่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ควรด าเนินการ คือ  ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้ชัดเจน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550) และผลงานวิจัยของชนิตา รักษ์พลเมือง และคนอ่ืน ๆ (2547) ที่กล่าวว่า “การ
พัฒนาครูเป็นปัจจัยส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา  หากปราศจากครูดี มีคุณภาพ การ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นต่อไปให้มีศักยภาพ ย่อมให้เกิดและกระทบถึงความมั่นคง
และการพึ่งตนเองในภาพรวม”   

จากความเป็นมาและความส าคัญต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจในการท า
วิจัยน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแห่งความเป็นครูให้บรรลุผลความส าเร็จและ
ยังได้น ามาประยุกต์และพัฒนาในการบริหารร่วมกับทฤษฎีการพัฒนาและการบริหาร น ามาพัฒนา
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  ทั้งในสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าสายงานที่มีอยู่นั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
        3.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  
       จากความคิดของ ศาสตราจารย์เดวิด แมคเคลแลน (David C. McClelland, 
1973 อ้างถึงใน จ าลอง นักฟ้อน, 2553) ได้สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ 5 ส่วนคือ 

         1. Skills: ทักษะหรือความช านาญหรือประสบการณ์ที่บุคคลได้ฝึกฝน และ
ปฏิบัติจนมีความช านาญ 
       2. Knowledge: ความรู้ที่บุคคลได้เรียนรู้ และสั่งสมมาด้วยวิธีการและรูปแบบ
ต่าง ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่บุคคลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการ 
       3. Self – Concept: เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ (Self-
image) ของตนหรือสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าเป็นตัวตนของเขาหรือองค์ประกอบที่เป็นลักษณะของตนเอง 
       4. Trait: คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล เช่น อุปนิสัย พฤติกรรมในการประพฤติ
และปฏิบัติ การเป็นผู้น า การใช้เหตุผล ความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ฯลฯ 
       5. Motive: แรงจูงใจ หรือแรงขับจากภายใน (Drive) จากตัวบุคคลให้แสดงพฤติกรรม
ออกมาในลักษณะที่เขาพึงประสงค์ เช่น ต้องการความส าเร็จในงาน ต้องการอ านาจ หรือต้องการใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความต้องการซึ่งซ่อนลึกอยู่ในตัวบุคคล 
           สเปนเซอร์ (Spencer, 1993 อ้างถึงใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) อธิบายว่า
ภายใต้ความหมายของคุณลักษณะเฉพาะของสมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ 
        1. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลมักเฝ้าคิดถึงตลอดเวลา
หรือมักต้องการตลอดเวลาซึ่ งน าไปสู่การกระท าของบุคคล หรือ เป้าหมายเฉพาะบางเรื่อง 
ขณะเดียวกันก็ชี้ทาง และคัดสรรพฤติกรรมให้แตกต่างจากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
        2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองที่
ท าสม่ าเสมอกับสถานการณ์หรือข่าวสารที่ได้รับ 
        3. มโนทัศน์ในตน (Self-concept) หมายถึง ภาพลักษณะของตัวเอง คุณค่าความเชื่อ
หรือทัศนคติของบุคคล 
        4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่บุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ  
         5. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่จะแสดงออก หรือการกระท าเรื่อง
งานทั้งท่ีเป็นงานด้านจิตใจหรือกายภาพ 
        และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะบุคคล ที่ส่งผล
ต่อผลส าเร็จของงานนั้น Spencer และ Spencer (1993) อธิบายว่า สมรรถนะโดยทั่วไปจะประกอบด้วย
เจตนา (Intent) ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้านแรงจูงใจและลักษณะนิสัย (Motive or Trait Force) ที่ท าให้
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เกิดการกระท าที่น าไปสู่ผลลัพธ์ พฤติกรรมที่ปราศจากเจตนาไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผล ดังภาพประกอบ 
 
            ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลของสมรรถนะ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 จากแนวคิดของ Spencer and Spencer แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบของ
สมรรถนะซึ่งเป็นที่มาของสมรรถนะบุคคล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของงานสุกัญญา 
รัศมีธรรมโชติ (2550) ได้สรุปแนวคิดของ Shermon และ Parrry ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
Spencer และ Spencer ว่าสมรรถนะเกิดจากองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็น
บทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึ่งสัมพันธ์กับผลงาน และสามารถวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
และสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม และเป็นคุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันน ามาสู่ผลงานและ
น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ  ลักษณะของความสัมพันธ์ดังภาพประกอบ 
 
                                 ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงานและผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะบุคคล พฤติกรรม ผลการปฏิบัติงาน 

      แรงจูงใจ 
    คุณลักษณะ 
    วิธีคิด 
    ความรู้ 

ความตั้งใจ การกระท า ผลลัพธ์ 

ทักษะ 

บุคคลมี Competency 
ที่จ าเป็นต่องาน 

Competency ก่อให้เกิดพฤติกรรม 
(การกระท าและความคิด) 
ที่จ าเป็นต่องาน 
 

พฤติกรรมก่อให้ผลงาน 
(สินค้าและบริการ) 
 

ผลงานนัน้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่องค์การต้องการ 
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             บอยแอทซิส (Boyatzis, 1982 อ้างถึงใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา , 2552) กล่าวว่า  
รูปแบบของสมรรถนะหมายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ  5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
     1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ โดย
ปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและน าไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
     2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) คือ ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุ้นที่เหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดข้ึนได้ทั้งในระดับที่มีสติและไม่มีสติ 
     3. ภาพลักษณ์ (Self-image) คือ ความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจ 
ค าจ ากัดความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง 
     4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัด
ฐานในสังคมท่ีเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมที่ตนอยู่ 
     5. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องจน
บรรลุเป้าหมายการท างาน 
       3.2 แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนา 

    โคลเบิร์ก (Kolberg) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ เพ่ือการปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ โดยน าแนวเชื่อ
ทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) คือ เชื่อว่า 
จริยธรรมนั้นมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเช่นกัน เพราะจริยธรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เมื่อ
มนุษย์มีการเรียนรู้มากขึ้น โครงสร้างทางปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ แนวคิดนี้เป็นแนวคิด
แบบสัมพัทธนิยม (Relativism) ซึ่งเชื่อว่าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับอายุ กาลเวลา สถานที่ วัฒนธรรม และ
สภาพการณ์ ซึ่งความหมายว่า “ความถกูต้อง”“ความดี” “ความงาม” ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ     
                         ทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผล (Moral Reasoning) ของโคลเบิร์ก 
(Kolberg) ใช้กิจกรรมที่ส าคัญในการพัฒนาจริยธรรม คือ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ด าเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่มีความยากแก่การตัดสินใจ 
       ขั้นตอนที่ 2 แยกผู้อภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   
       ขั้นตอนที่ 3 ให้กลุ่มย่อยอภิปรายเหตุผล พร้อมหาข้อสรุปว่า เหตุผลที่ถูก – ผิด 
หรือควรท า ไม่ควรท า เพราะเหตุอะไร  
       ขั้นตอนที่ 4 สรุปเหตุผลของฝ่ายที่คิดว่าควรท าและไม่ควรท า  
      มาคอเลย์ (Macauley, 1968  อ้างถึงใน เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ์, 2536) ได้
ศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรและได้สรุปวิธีการพัฒนาบุคลากร 4 วิธี คือ 

1. การเรียนรู้จากการท างาน การเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากการท างานที่ท้า
ทายมากขึ้นเท่าใด ย่อมเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้น งานที่ท้าทายจะกระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์
และท างานดีขึ้น อย่างไรก็ตามงานที่ท้าทายจะท าให้ระดับความเครียดสูงขึ้น ซึ่งผู้บริหารได้เรียนรู้วิธี
จัดการกับความเครียด การท างานท้าทายท าให้ช่วยส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
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      2. การเรียนรู้จากคนอ่ืน การเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากคนอ่ืน เช่น เพ่ือน
ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น โดยจะเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นทรัพยากรที่จะให้
ข้อมูลย้อนกลับในการท างานได้ ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็เป็นแหล่งส าคัญของการเรียนรู้เพราะจะ
เป็นตัวแบบของบทบาทและเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
       3. การเรียนรู้จากความผิดพลาด ท าให้บุคลากรตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเอง 
รู้จักจุดอ่อนของตน สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
       4. การเรียนรู้จากการฝึกอบรม เป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนาการเป็นผู้น า ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์ และเข้าใจวิธีการควบคุมกิจกรรมของกลุ่ม ช่วยให้มีความรู้ รู้จักกระบวนการใน
การน า ตลอดจนรู้จักเทคนิคทีจ่ะปรับพฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
      เดสส์เลอร์ (Dessler, 1991)  ได้กล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการที่นิยมใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 3 วิธี คือ 
     1. วิธีขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Method) ได้แก่ 
            1.1 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 

        1.2  การสอนงาน (Coaching) 
          1.3  การแต่งตั้งเป็นกรรมการล าดับรอง (Junior Board) 
          1.4  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) 
      2. วิธีนอกการปฏิบัติงาน (Off-the-job Method) ได้แก่ 
 2.1 กรณีศึกษา (Case Study Method) 
 2.2 เกมการบริหาร (Management Game) 
 2.3  การสัมมนาภายนอก (Outside Seminar) 
 2.4  โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (University-related Program) 
 2.5  การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 2.6  การวิเคราะห์งานจากตัวอย่าง (The in-basket Technique) 
 2.7  การปฏิบัติตามตัวแบบ (Behavior Model) 
 2.8  การพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาในหน่วยงาน (In-house Development 

Center) 
     3. เทคนิคพิเศษ (Special Technique) เป็นการพัฒนาโดยใช้เทคนิคพิเศษ
เฉพาะด้าน เช่น เทคนิคการรับรู้ความรู้สึก (Sensitivity Training) เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง เป็นต้น 
       ยูคล์ (Yukl, 1998) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจ าเป็นต้องมีทักษะ
และสมรรถนะการท างานที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาส่วนใหญ่จะจ าแนกเป็น 3 วิธี คือ 
     1. การสร้างโปรแกรมฝึกอบรม (Training Program) โดยมากจัดท าเป็นระยะสั้น
และจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ 
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     2.  การพัฒนากิจกรรม  (Developmental Activity) มักจัดท าในขณะปฏิบัติงานโดยใช้ 
ผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพหรือพ่ีเลี้ยงที่อาวุโสกว่าด้วยการมอบหมายงาน ทั้งนี้อาจเป็นงานเฉพาะกิจ 
งานชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่าง  เพื่อรองรับการเลื่อนขั้น 
     3. การพัฒนาตนเอง (Self Development Activity) เป็นการพัฒนาตนเองด้วย 
การอ่านหนังสือมาก ทบทวน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการศึกษา ได้แก่ การชมวีดีทัศน์ การฟังและ
การศึกษาโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนที่ 2  องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ  
   องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย                          

  1. สมรรถนะ   
  2. วิธีการพัฒนาสมรรถนะ   
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1. สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะประจ าสายงาน 
 สมรรถนะหลัก ได้แก่   1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

  2. การบริการที่ดี   
  3. การพัฒนาตนเอง  
  4. การท างานเป็นทีม  

      สมรรถนะประจ าสายงาน  ได้แก่  1. การออกแบบการเรียนรู้   
     2. การพัฒนาผู้เรียน  
     3. การบริหารการจัดชัน้เรียน   
     4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์  

  
 2. วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ได้ศึกษาแนวคิดของเดวิด แมคเคลแลน (David C. McClelland, 
1973); Boyatzis (1982); มาคอเลย์ (Macauley, 199 8  อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536); เดสส์เลอร์ 
(Dessler, 1991) และยูคล์ (Yukl, 1998)  โดยมีวิธีการพัฒนาในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 7 วิธีดังนี้  ประกอบด้วย 
            1. การอบรม (Training) 
         2. การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา (Mentoring) 
         3. การสอนงาน (Coaching) 
         4. การประชุมสัมมนา (Conference) 
         5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
         6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/ Organizing Camps) 
         7. การสร้างเครือข่าย (Networking) 
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ส่วนที่  3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
    1. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งได้จากการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
  วัตถุประสงค์  

เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับสมรรถนะครูสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  แนวทางการด าเนินงาน 
  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้ PNI Modified  โดยใช้สูตร  PNI Modified  =  (I – D) 
                                                   D 
                    เมื่อ PNI Modified   แทน ดัชนีเรียงล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น 
   I         แทน ค่าเฉลี่ย ( x )  สภาพที่ควรจะเป็น 
            D        แทน ค่าเฉลี่ย ( x )  สภาพที่เป็นจริง 
 
  ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือประเมินตัวชี้วัดของสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
แนวทางการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ตัวชี้วัดของสมรรถนะเพื่อมาวิเคราะห์ค่า PNI Modified  ท่ีสูงท่ีสุด เพื่อน ามา

พัฒนา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา   

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือน าตัวชี้วัดของสมรรถนะมาวิเคราะห์ เพ่ือน ามาหาวิธีการพัฒนา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  เลือกตัวชี้วัดที่สูงที่สุด และให้น ามาเลือกวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด 
  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนา  
  เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประเมินจากปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ความรวดเร็ว ที่เกิดจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 % และประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 30 %   โดยมีระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้นไป 
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  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาครูก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะครู 
  ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ  
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของการพัฒนา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  น าผลการประเมินหลังการพัฒนาแจ้งทางเอกสารโดยใส่ซองจัดส่งเอกสารให้กับครู  
แจ้งทางวาจาโดยตรง และแจ้งทางออนไลน์แนบไฟล์จัดส่งทาง E-mail หรือ Fackbook ของครู 

2.  เงื่อนไขความส าเร็จ 
 2.1 การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน ในการการพัฒนาครู สิ่งส าคัญคือจะต้องมี

แผนที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยวิธีการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาครูเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการพัฒนากับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน 
สามารถน าวิธีการพัฒนามาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ความสามารถให้ตรงกับสมรรถนะ  

2.2 การสร้างบรรยากาศในการท างาน  อ านวยความสะดวกด้านบุคลากร ด้าน 
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงสื่อ ให้ค าปรึกษาแนะน า นิเทศหรือสอนแนะการใช้สื่อ 
รวมถึงด้านความปลอดภัยและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับครูและผู้เรียน  ตั้งใจปฏิบัติงานและด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานในระยะเวลาที่ก าหนด วางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานใหม่ๆที่แตกต่างไปจาก
เดิมอยู่เสมอ มีการยืดหยุ่นวิธีการท างานให้เหมาะกับสถานการณ์ น าจิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช้ 
ช่วยเสริมครูให้มีเทคนิคการสอนให้เกิดความน่าสนใจเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและการ
ท างาน  
 2.3 การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ จากการ
ได้รับบทบาทหน้าที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟัง ใน
การร่วมเครือข่ายครู พร้อมทั้งได้ร่วมวางแผนการด าเนินงาน น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่
หลากหลายพร้อมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานอยู่เสมอรวมถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเต็มใจให้ความร่วมมือกัน 

 2.4 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณส่งเสริมศักยภาพของครูออกแบบวิธีการสอน สื่อนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินการวัดผลและประเมินผลให้เหมาะกับผู้เรียนที่เกิดจากสภาพ
จริง และระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีและระบบพ่ีเลี้ยงเข้ามาเป็น
ตัวช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นแกนน าครูเครือข่ายท้องถิ่นเพ่ือให้ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนางาน 
 2.5 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้
ทราบจุดอ่อนของครู ก็หาวิธีการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนโดยน าเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายมา
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ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะที่ยังขาดอยู่และชี้แจงวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูยอมรับ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลส่งผลให้เกิดความเข้าใจตกลงกัน
ระหว่างผู้บริหารและครู และผู้บริหารจะได้พัฒนาให้ตรงกับความสามารถและวางคนให้เหมาะสมกับ
งาน และยังเป็นแนวทางในการเลื่อนต าแหน่งงานต่อไป 

 2.6 การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษาระบบพ่ีเลี้ยง 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูให้มุ่งมั่นในงาน และการติดตามนิเทศท าให้ครูได้รู้ปรับ
พฤติกรรมในการกระตือรือร้นพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 รูปแบบการการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนน า 
หลักการและเหตุผล 
 ยุคเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน มีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบการศึกษาจากรูปแบบเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครู
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพเป็นตามความคาดหวังของสังคมแต่ปัญหาสมรรถนะครูท่ีผ่านมาขาดการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริง และการขาด
แผนพัฒนาครูท่ีชัดเจน ขณะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้ครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจท าการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อันน าไปสู่การยกระดับการพัฒนาวิชาชีพความเป็นครูให้บรรลุ 
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดสมรรถนะครู และแนวคิดการประเมินรูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอสมรรถนะ วิธีการและกระบวนการพัฒนา 
สมรรถนะครู ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

สมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การออกแบบการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาผู้เรียน 
3. การบริหารจัดชั้นเรียน 
4. การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
 

วิธีการพัฒนา 
 1. การอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคคล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ สะสมประสบการณ์เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. การช้ีแนะ/ค าปรึกษา (Mentoring) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการปฏิบัติตนใน
การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรในระบบพี่เลี้ยง 
3. การสอนงาน (Coaching) หมายถึง การช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงานอย่างละเอียด ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจและ
ช่วยเหลือ 
4. การประชุมสัมมนา (Conference) หมายถึง ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนทัศนะ และความรู้ซึ่งกันและกัน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) หมายถึง การมา
รวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและพัฒนาไปใน
แนวปฏิบัติเดียวกัน 
6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/Organizing 
Camps) หมายถึง การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมค่ายเพื่อช่วยให้เกิด
การเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง การประสานเช่ือมโยง 
สร้างความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันและร่วม
ตัดสินใจ 

 

กระบวนการพัฒนา 
1. ข้ันเตรียมการ 
2. ข้ันประเมินก่อนการ
พัฒนา 
3. ข้ันพัฒนา 
4. ข้ันประเมินหลังการ
พัฒนา 
5. ข้ันข้อมูลย้อนกลับ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
1. การท าแผนพัฒนาครูท่ีชัดเจน 
2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน 
3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาระดับสูง 
5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษา 
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 จากภาพที่  4.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกองของสมรรถนะและวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะครู และส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และ
แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
 ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย สมรรถนะ และ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู มีรายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะ มีองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริการที่ดี พัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม (2) สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ การออกแบบ
การเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดชั้นเรียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งมีกิจกรรม  

วิธีการพัฒนาสมรรถนะ มีองค์ประกอบย่อย 7 ส่วน คือ (1) การอบรม (Training) (2) การชี้แนะ/
ค าปรึกษา (Mentoring) (3) การสอนงาน (Coaching) (4) การประชุมสัมมนา (Conference) (5) การแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ (Knowledge Sharing) (6) การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/Organizing Camps) และ  
(7) การสร้างเครือข่าย (Networking)  

ส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนา และเงื่อนไข
ความส าเร็จโดยกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการ (2) ขั้นประเมินก่อน
การพัฒนา (3) ขั้นพัฒนา (4) ขั้นประเมินหลังการพัฒนา และ (5) ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 

เงื่อนไขความส าเร็จ มีองค์ประกอบย่อย 6 ส่วน คือ (1) การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน (2) การ
สร้างบรรยากาศในการท างาน (3) การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา (4) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง (5) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (6) การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู 
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

ส่วนของการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องน าแบบประเมินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรประเมิน
เฉพาะด้านความมีประโยชน์และด้านความเป็นไปได้ เนื่องจากได้ถึงขั้นการน ารูปแบบไปใช้แล้ว จึง
ควรประเมิน 2 ด้านเท่านั้น ในส่วนด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้องคลอบคลุม ด้านความมี
ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินครบแล้วในประเด็นการสนทนากลุ่ม และเห็น
ควรให้ตัดกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้ออก ไม่ต้องน าเสนอเพราะได้น าเสนอตัวอย่างการน าไป
ประยุกต์กับผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ซึ่งในข้ันกระบวนการพัฒนาครูนั้นได้เขียนอธิบายไว้เรียบร้อยชัดเจนแล้ว 
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4.4 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 

การศึกษาผลการประเมินด้านความมีประโยชน์และด้านความเป็นไปได้ ของการน ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ประกอบด้วย  

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ พอสรุปผลดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน และร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 

  ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 148 45.26 
หญิง 179 54.74 

อายุ   
ต่ ากว่า  30 ปี 3 0.91 
30 - 39  ปี 15 4.59 
40 - 49  ปี 156 47.71 
50 ปีขึ้นไป 153 46.79 

การศึกษา   
ปริญญาเอก 26 7.95 
ปริญญาโท 295 90.21 
ปริญญาตรี 6 1.84 

รวม 327 100.00 
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 54.74 อายุ 40-49 ปี จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.71 ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 90.21  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ         
การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  โดย
ภาพรวม  

 

การน ารูปแบบ 
การพัฒนาสมรรถนะครูไปใช้  

ระดับความคิดเห็น 
ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ส่วนที่ 1 ส่วนน า 4.27 0.53 มาก 4.05 0.49 มาก 
2. ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ

สมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะครู 

4.64 0.50 มากที่สุด 4.27 0.56 มาก 

3. ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครู 

4.39 0.52 มาก 4.04 0.53 มาก 

โดยภาพรวม 4.43 0.37 มาก 4.04 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับความมี
ประโยชน์ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ล าดับแรก คือ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.50) รองลงมา ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.52) และส่วนที่ 1 ส่วนน าอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D. = 0.53)  

 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 
4.04, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ ส่วน
ที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D. = 0.56) 
รองลงมา ส่วนที่ 1 ส่วนน าอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.49) และส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูอยู่ในระดับมาก (X  = 4.04, S.D. = 0.53)        
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ   
การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า  
ระดับความคิดเห็น 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. หลักการและเหตุผล 4.33 0.62 มาก 4.01 0.58 มาก 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.27 0.61 มาก 4.02 0.57 มาก 
3. แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนา

รูปแบบ 
4.20 0.67 มาก 4.11 0.62 มาก 

โดยภาพรวม 4.27 0.53 มาก 4.05 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับความมี
ประโยชน์ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 1 
ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ หลักการและเหตุผล มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X  
= 4.33, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.61) 
และแนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.67)  

ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 1 ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.05, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก
คือ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (X  = 4.11, S.D. = 0.62) รองลงมา
คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (X  = 4.02, S.D. = 0.57) และหลักการและเหตุผลอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.01, S.D. = 0.58)  
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ
การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 

 
ส่วนที่ 2 

 องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู  

ระดับความคิดเห็น 
ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. สมรรถนะ 4.63 0.54 มากที่สุด 4.28 0.59 มาก 
2. วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.64 0.53 มากที่สุด 4.26 0.61 มาก 

โดยภาพรวม 4.64 0.50 มากที่สุด 4.27 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมี
ประโยชน์ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 
4.64, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ สมรรถนะอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.63, S.D. = 0.54)  

ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ สมรรถนะ อยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.28, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ วิธีการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D. = 0.61)  
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ
การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 3       
กระบวนการพัฒนาสมรรถครู  

 

ส่วนที่ 3 
ระบวนการพัฒนาสมรรถครู 

ระดับความคิดเห็น 
ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. กระบวนการพัฒนา 4.47 0.49 มาก 4.47 0.49 มาก 

1.1 ขั้นเตรียมการ 4.61 0.51 มากที่สุด 4.03 0.58 มาก 
1.2 ขั้นประเมินก่อนการ

พัฒนา 
4.54 0.55 มากที่สุด 4.03 0.59 มาก 

1.3 ขั้นพัฒนา 4.44 0.63 มาก 3.98 0.62 มาก 
1.4 ขัน้ประเมินหลังการ

พัฒนา 
4.41 0.67 มาก 4.06 0.67 มาก 

1.5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ  4.35 0.70 มาก 4.10 0.66 มาก 
2. เงื่อนไขความส าเร็จ  4.31 0.69 มาก 4.03 0.68 มาก 

โดยภาพรวม 4.39 0.52 มาก 4.04 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมี
ประโยชน์ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 3 
กระบวนการพัฒนาสมรรถครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ กระบวนการพัฒนา มีประโยชน์
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47, S.D. = 0.49) โดยมีองค์ประกอบย่อยของกระบวนการพัฒนา ได้แก่ ขั้น
เตรียมการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.61, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.55)  ขั้นพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.63) ขั้น
ประเมินหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.41, S.D. = 0.67) ขั้นข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับมาก (X  = 
4.35, S.D. = 0.70) และส่วนเงื่อนไขความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.69)  

ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถครู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรก คือ กระบวนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.49) 
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โดยมีองค์ประกอบย่อยของกระบวนการพัฒนา ได้แก่ ขั้นข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10, 
S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ขั้นประเมินหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.06, S.D. = 0.67) ขั้น
เตรียมการ อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.03, S.D. = 0.58) ขั้นประเมินก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.03, S.D. = 0.59) และขั้นพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98, S.D. = 0.62) และส่วนเงื่อนไข
ความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.68)  
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วิจัย
สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ ตามล าดับ ดังนี้  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1) เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) เพ่ือประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 
 5.1.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. สอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
   1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
        1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล จาก 
77 จังหวัด ทั้ง 6 ภูมิภาค จ านวน 33,064 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557)   
           2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 379 
คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเคร็จซี่ และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and 
Earyle W. Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  และการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) 
   1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความ
ต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบสอบถามที่มีรูปแบบ
การตอบสองสภาพ (Dual Response) คือ สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ  
        ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีสมรรถนะครู กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการสร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์
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ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แล้วตรวจความตรง โดยน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และภาษาที่ใช้ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผลการหาค่า IOC ของ
แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 และได้แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ผลปรากฏว่า  (1) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าความ
เชื่อมั่น (  - Coefficient) เท่ากับ 0.98 และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีค่าความเชื่อมั่น (  - Coefficient) เท่ากับ 0.95 
   1.3 การรวบรวมข้อมูล 
                       1.3.1 ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ให้ครูในสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้ ติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากโรงเรียนเป้าหมายต่าง ๆ 
                              1.3.2 ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนในจังหวัด
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
กลับคืนผู้วิจัยและบางส่วนเก็บรวบรวมด้วยตนเองรวมจ านวน 379 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   1.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
    1.4.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
     1.4.2 วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร Modified 
Priority Needs Index: PNI (PNIModified)  

2. การสัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์รายบุคคล 
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จ านวน 

10 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูล คือ วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษขึ้นไป คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และประสบการณ์สอน 10 ปีขึ้นไป  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีประเด็นการ 
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การสร้างเครื่องมือวิจัย 
1)  วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการค้นคว้า  
2) เสนอแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามและภาษา ที่ใช้ 
3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  



211 
 

 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน 2559 ด้วย
ตนเอง  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเป็นความเรียง
และจัดล าดับความส าคัญ     

3.  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 4 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการก าหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูล 
คือ ต าแหน่งผู้บริหารหรือวุฒิการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยมีประเด็น

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มุมมองของผู้บริหาร 

   การสร้างเครื่องมือวิจัย 
  1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการค้นคว้า  
            2) เสนอแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ 

 3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                   ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน 2559 ด้วยตนเอง 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเป็นความเรียงและ

จัดล าดับความส าคัญ  
 
  ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี้  
   1. แหล่งข้อมูล 
            1.1 ศึกษาจากเอกสาร/สิ่งพิมพ์และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู จากแหล่งข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูล อินเตอร์เน็ต  
เป็นต้น เพ่ือน ามาประกอบในการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึก 
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    1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สืบค้นเกี่ยวกับสมรรถนะครูของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และขอความอนุเคราะห์จากห้องสมุดจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของหน่วยงานการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก รวมทั้งสืบค้นอินเตอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
  ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าผลที่ได้
จากการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกร่างรูปแบบ 
        2.  ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

    2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างรูปแบบการ
พัฒนาสรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยใช้วิธีการสโนว์บอลเทคนิค (Snowball 
Technique) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  มีวุฒิการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มี
ผลงานเขียนหรือผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสมรรถนะของครู และด ารงต าแหน่งบริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรหรือผู้อ านวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกและแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนทนากลุ่มที่ได้รับการ
ตรวจสอบเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขใน 4 ประเด็น ความมีประโยชน์ (Utility 
Standards) ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) 
และความเป็นไปได้ (Feasibility Standards)  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            (1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ เพ่ือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2) ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเอกสารสรุปร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ศึกษาก่อนการจัดสนทนากลุ่ม  
    (3) การจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
         (3.1) ผู้วิจัยด าเนินการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท เวลา 9.30 น.–
12.00 น. 
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    (3.2) ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับการตรวจสอบร่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3.3) ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3.4) ผู้ วิจัยสรุปประเด็นและรายละเอียดข้อเสนอแนะการ
ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสนทนากลุ่ม 

    2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. ปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าเสนอในล าดับต่อไป 
  
  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การ
บริหารส่วนต าบลจาก 77 จังหวัด รวม 6 ภูมิภาค จ านวน 2,251 คน (กรมส่งเสริมการปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น, 2557)  
   1.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 327 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเคร็จซี่ และมอร์แกน 
(Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใช้สุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)  ดังนี้ 

1.2.1) จ าแนกจ านวนประชากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายภาคแบ่งจ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค ออกเป็น 6 ภูมิภาค (ตามการปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วย ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันตก 

1.2.2) สุ่มโรงเรียนแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้ได้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสัดส่วน 

1.2.3) สุ่มผู้บริหารแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ได้ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดในโรงเรียน อบจ. โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร โรงเรียนเทศบาลเมือง โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นความมี
ประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช้ มี 2 ตอน ดังนี้ 
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    ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการ
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลางและน้อยที่สุด   
  3. การรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ที่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.2 ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือถึงผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทาง
ไปรษณีย์พร้อมกับแบบสอบถามส าหรับการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้รวบรวมแบบสอบถามส าหรับการประเมินความมี
ประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช้ส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์และบางส่วนเก็บด้วยตนเอง  

3.3 ผู้วิจัยด าเนินการติดตามและรวบรวมแบบสอบถามส าหรับการประเมินความ
มีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช้กลับคืนจากการส่งทางไปรษณีย์และเก็บด้วยตนเอง จ านวนทั้งสิ้น  327 ฉบับ 
   4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ต่อความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปใช้ ทั้งส่วนที่ 1 ส่วนน า ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
และส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 5.1.3 ผลการวิจัย 
  1. ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะ
หลัก โดยภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะหลัก
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก และมีค่า PNI มาก ล าดับแรกคือ 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์   
    ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของ
สมรรถนะประจ าสายงาน โดยภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น
ของสมรรถนะประจ าสายงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก และมี
ค่า PNI มาก ล าดับแรกคือ ด้านการออกแบบการเรียนรู้  
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      1.2) สัมภาษณ์ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ 
กันทุกสมรรถนะ และที่ส าคัญที่สุดในสมรรถนะหลักคือ การพัฒนาตนเอง เพ่ือศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 
ในการพัฒนาตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน ส่วนสมรรถนะประจ าสายงาน ควรพัฒนา
ผู้เรียนมากที่สุด จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสามารถดูแลตนเองได้ และจัดกิจกรรมรู้เท่าทัน
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพจิต 
สุขภาพกาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
       1.3) สัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาควร
พัฒนาสมรรถนะหลัก คือ การพัฒนาตนเองมากที่สุด เข้าร่วมอบรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงอย่าง
สม่ าเสมอ ค้นคว้า แสวงหาสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนสมรรถนะประจ าสายงาน ควรพัฒนาผู้เรียนและ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์มากท่ีสุดควบคู่กันไป  
  2. สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 
   2.1) ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 1) ขั้นส ารวจความต้องการในการพัฒนารวมถึงการศึกษาสภาพปัจจุบัน  2) ขั้นการก าหนด
รูปแบบและขั้นก าหนดองค์ประกอบและควบคู่กับการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ 3) ขั้นพัฒนาสมรรถนะ 
และ 4) ขั้นประเมินสมรรถนะ   
       2.2) องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 2. องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 
สมรรถนะ วิธีการพัฒนา 3. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
และเงื่อนไขความส าเร็จ  
  3. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   3.1) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                 3.1.1) ส่วนที่ 1 ส่วนน า มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้          
       3.1.1.1) หลักการและเหตุผล   

3.1.1.2)  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
               3.1.1.3) แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ  
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นควรให้เพิ่มเติมค านิยามของแต่ละองค์ประกอบโดยผู้วิจัยมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้น ามาใส่ 
          3.1.2) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู      
มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ คือ  
                  3.1.2.1) สมรรถนะ ประกอบด้วย 1. สมรรถนะหลัก ได้แก่  การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง  และการท างานเป็นทีม 2. สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่  
การออกแบบการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน การบริหารการจัดชั้นเรียนและการวิเคราะห์และสังเคราะห์   
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            3.1.2.2) วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย  1. การอบรม (Training)        
2. การชี้แนะ/ค าปรึกษา (Mentoring) 3. การสอนงาน (Coaching) 4. การประชุมสัมมนา (Conference) 5. การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/Organizing Camps) 
7.  การสร้างเครือข่าย (Networking)  

      3.1.3) ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
                       3.1.2.1) กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นประเมิน
ก่อนการพัฒนา 3. ขั้นพัฒนา 4. ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 5. ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 
            3.1.2.2) เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบดว้ย 1. การท าแผนพัฒนาครูที่
ชัดเจน 2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน 3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4. การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง 5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จ
ของครู ผู้เรียนและสถานศึกษา 
  3.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความมีประโยชน์เกี่ยวกับร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่ 2 คือ องค์ประกอบ
ของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ส่วนที่ 3 คือ กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การออกแบบการเรียนรู้จากการ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของส่วนที่ 1 คือส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
และวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกรณีศึกษาการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการออกแบบการเรียนรู้โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความถูกต้องครอบคลุมเกี่ยวกับร่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของส่วนที่ 1 คือ ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ
สมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การออกแบบการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
                            ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้เกี่ยวกับร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของส่วนที่ 1 คือส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
และวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและกรณีศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการออกแบบ
การเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
       3.2.2) เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย 1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน 2. การสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาระดับสูง 
5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและ
สถานศึกษา ดังนี้ 

 1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน ในการการพัฒนาครู สิ่งส าคัญคือจะต้องมีแผนที่
ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยวิธีการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาครูเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและแนวทางการพัฒนากับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน สามารถน า
วิธีการพัฒนามาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ความสามารถให้ตรงกับสมรรถนะ  

2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน  อ านวยความสะดวกด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงสื่อ ให้ค าปรึกษาแนะน า นิเทศหรือสอนแนะการใช้สื่อ 
รวมถึงด้านความปลอดภัยและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับครูและผู้เรียน  ตั้งใจปฏิบัติงานและด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานในระยะเวลาที่ก าหนด วางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานใหม่  ๆ ที่แตกต่างไป
จากเดิมอยู่เสมอ มีการยืดหยุ่นวิธีการท างานให้เหมาะกับสถานการณ์ น าจิตวิทยาการเรียนการสอน
มาใช้ ช่วยเสริมครูให้มีเทคนิคการสอนให้เกิดความน่าสนใจเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและ
การท างาน  

 3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ จากการได้รับ 
บทบาทหน้าที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟัง ในการ
ร่วมเครือข่ายครู พร้อมทั้งได้ร่วมวางแผนการด าเนินงาน น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
พร้อมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และพัฒนาประสิทธิภาพการท างานอยู่เสมอ
รวมถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเต็มใจให้ความร่วมมือกัน 

4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณส่งเสริมศักยภาพของครูออกแบบวิธีการสอน สื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
เครื่องมือประเมินการวัดผลและประเมินผลให้เหมาะกับผู้เรียนที่เกิดจากสภาพจริง และระบบการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีและระบบพี่เลี้ยงเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นแกนน าครูเครือข่ายท้องถิ่นเพ่ือให้ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนางาน 
  5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบ
จุดอ่อนของครู ก็หาวิธีการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนโดยน าเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายมาช่วยให้
เกิดการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะที่ยังขาดอยู่และชี้แจงวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูยอมรับเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลส่งผลให้เกิดความเข้าใจตกลงกันระหว่าง
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ผู้บริหารและครู และผู้บริหารจะได้พัฒนาให้ตรงกับความสามารถและวางคนให้เหมาะสมกับงาน และ
ยังเป็นแนวทางในการเลื่อนต าแหน่งงานต่อไป 
           6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษา คอยให้ความ
ช่วยเหลือ จัดการมอบบทบาทหน้าที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
สนับสนุน เสริมแรงและเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อน ามาผลการประเมินครูและผู้เรียน
ท าให้เกิดครูความกระตือรือร้นมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการท างานอยู่เสมอส่งผลถึงผู้เรียน  
  4. การประเมินด้านความมีประโยชน์และด้านความเป็นไปได้ ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  
   4.1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับความมีประโยชน์ของการน า
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวมระดับมากที่สุด ส่วน
ที่ 1 ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถครู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   4.2) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน า
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวมระดับมากที่สุด ส่วน
ที่ 1 ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถครู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
           4.3) เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย 1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน 2. การสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและ
สถานศึกษา ดังนี้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยแยกพิจารณาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 5.2.1 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  5.2.1.1) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้านที่มีค่า PNI มาก เรียงล าดับความส าคัญ ล าดับแรก คือ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง และสมรรถนะเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีแต่ละต าแหน่งและ ในสมรรถนะ
หลักนั้น การมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสิ่งที่ครูต้องการได้รับการพัฒนามากท่ีสุด เนื่องจากเป็นการประเมินเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะครูและที่ส าคัญการมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังมีความส าคัญกับผู้บริหารในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันเพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนวิทยาฐานะเหมือนกับครู แต่ละสมรรถนะอ่ืน ๆ ก็
จะต้องจัดเอกสารเพ่ือรอรับการประเมินเช่นกันและสร้างนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือให้เกิดผลงานที่
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ประสิทธิภาพ  ดังนั้น การมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงมีความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตัวบ่งชี้ของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของครูที่จะต้องได้รับการพัฒนา คือ การ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพเพ่ือน ามาหาวิธีการพัฒนา
เพ่ือให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การพัฒนาผลงาน ในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ต่อเนื่องในการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของต าแหน่งครู ดังได้จากผลการวิจัยในกรณีศึกษาของผู้วิจัย ที่ได้
ยกตัวอย่างการน ามาประยุกต์ใช้ที่อยู่ในร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกระบวนการพัฒนาโดยขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการมุ่งผลสัมฤทธิ์จากความคิดเห็นของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นที่ 2 คือ ขั้นประเมินก่อนการพัฒนาเพ่ือประเมินตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และเลือกตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ต่ า เลือกมาพัฒนา ซ่ึงวิเคราะห์โดยหาค่า PNI Modified ที่ต่ ามา
พัฒนา ได้แก่ การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพและ
น ามาสู่ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาหาวิธีการพัฒนาที่สอดรับกับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน คือ การอบรม  
การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา การสอนงาน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้ความส าคัญของการ
ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เพราะจะส่งผลท าให้มีเงินเดือนสูงขึ้น จึงเห็นความส าคัญของ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่เพียงแต่เงินเดือนสูงขึ้นแต่ยังมีผลต่อการโอนย้ายงาน การเปลี่ยนต าแหน่งใหม่
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) ได้กล่าวว่า 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลในต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งจะต้องมี เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2557) กล่าวว่า ในการก าหนดสมรรถนะหลัก ซึ่งเป็น
ความสามารถท่ีคาดหวังให้ทุกคน ทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความสามารถหลักท่ีได้รับคัดเลือกนั้นจะต้อง
สามารถช่วยท าให้วิสัยทัศน์ภารกิจ นโยบายและเป้าหมายขององค์การประสบผลส าเร็จ  ท าให้การ
ก าหนด Core Competency จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการสรรหาคัดเลือกพนักงานฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่งงานและการโอนย้ายงาน และจัดล าดับความส าคัญและ
การก าหนดแผนปฏิบัติงานน าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงเป็นสมรรถนะหลักซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เมธินี จิตติชานนท์ 
(2555)  กล่าวว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการจัดการที่เป็นระบบมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมุ่ง
คุณภาพของงาน และน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินเพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะแล้วสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้
พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของครูไทยในสมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน กล่าวว่า เป็นสมรรถนะพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ สมกับการเป็นครูมืออาชีพได้ และซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนโก Branco (2003) 
ที่ได้ศึกษาการท านายศักยภาพของสมาชิกในทีม บทบาทของสมรรถนะ ทักษะทางพุทธพิสัยและ
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บุคลิกภาพของสมาชิกในทีม ผลการวิจัยพบว่าทีมงานในองค์กรที่จะประสบความส าเร็จต้องมีการ
บริหารจัดการโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่ามีสมรรถนะที่ส าคัญ
ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง ได้แก่ สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นอันดับแรก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความส าคัญของต่อทุกหน่วยงานต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงมีกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์โดยส่งผลต่อทั้งองค์ กรเพ่ือน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ (2551) กล่าวว่า เป็นการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ล่วงหน้า
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ซึ่งอาศัยการสร้างตั วชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้อาจเพราะครูมีความคิดเห็นว่า 
ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพ ภูมิใจในการท าหน้าที่ 
ให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องที่ตรงกับความต้องการพัฒนางาน และเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2553) ได้กล่าวถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นความ
มุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยัง หมายถึง การสร้างสรรค์
พัฒนางานผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท า
ได้มาก่อน และสอดคล้องกับแนวคิดของวนิดา วาดีเจริญ,  อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล และสมบัติ ทีฆ
ทรัพย์ (2556) กล่าวว่า เมื่อได้ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว ผู้
ประเมินจะต้องวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานนั้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การต้องการหรือไม่ หาก
ผลการประเมินของพนักงานออกมาดีกว่ามาตรฐาน ผู้ประเมินอาจพิจารณาส่งเรื่องไปยัง
ผู้บังคับบัญชาสายงาน เพ่ือรับพิจารณาความดีความชอบหรือส่งเรื่องเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในกรณีที่ผลการประเมินใกล้เคียงกับมาตรฐาน ผู้ประเมินควรแนะน าแนวทางในการ
พัฒนาผลงานดีขึ้น ตลอดจนชี้แจงผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ส าหรับกรณีพนักงานมีผลการปฏิบัติหน้าที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาหาสาเหตุเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไข โดยอาจเรียกพนักงานที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเข้ามาประชุมหารือถึงสาเหตุและ
แนวทางแก้ไข ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะที่ขาดไป หรืออาจโยกย้ายไปยังต าแหน่งงานอื่น
ที่เห็นสมควร 
  5.2.1.2) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายด้านที่มีค่า PNI มาก เรียงล าดับความส าคัญ ล าดับแรก คือ การออกแบบ
การเรียนรู้ ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความส าคัญของสมรรถนะประจ าสายงาน  
ซึ่งสมรรถนะประจ าสายงานซึ่ งเป็นสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู 
คณะกรรมการคุรุสภา ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 122 ตอนพิเศษ 76 ง ลงวันที่ 5 กันยายน 2548 และเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยตรงกับต าแหน่งครู จึงขาดมิได้ในสมรรถนะประจ าสายงาน เป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะ ส าหรับ
แต่ละต าแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่ง



221 
 

 

และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ของครู การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสมรรถนะประจ าสาย
งานครูที่จ าเป็นมากที่สุดส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาและส ารวจเลือกนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องน ามาแก้ไข
พัฒนาเช่นเดียวกันกับผลงานวิจัยของผู้วิจัยที่ได้ยกตัวอย่างการน ามาประยุกต์ใช้ที่อยู่ในร่างรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกระบวนการพัฒนาโดยขั้นที่ 1 วิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้จากความคิดเห็นของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นที่ 2 คือ ขั้น
ประเมินก่อนการพัฒนาเพ่ือประเมินตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ และเลือกตัวชี้วัดของการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่สูงที่สุด เลือกมาพัฒนา ซึ่งวิเคราะห์โดยหาค่า PNIModified ที่สูงที่สุดมาพัฒนา 
ได้แก่ ออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนเพ่ือหาวิธีการพัฒนาและน ามาสู่ขั้นที่ 3 ขั้น
พัฒนาหาวิธีการพัฒนาที่สอดรับกับออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ เรียน คือ การอบรม 
การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้ครูได้ให้นักเรียนได้เลือกเรื่องที่จะเรียน 
เพ่ือให้ครูได้ฝึกการออกแบบเครื่องมือและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลจากสภาพจริงและ
เหมาะสมกับผู้เรียน และการสร้างเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) 
สมรรถนะประจ าสายงานเป็นคุณลักษณะสมรรถนะ ความสามารถ คุณสมบัติ ที่คนท างานในต าแหน่งต่าง ๆ 
จะต้องมีเพ่ือให้สามารถในการท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะ
ประจ าสายงานซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา (2549) ได้กล่าวว่า 
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) กล่าวว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่
ก าหนดเฉพาะส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละสายงาน ดังนั้นครูจะต้องมีสมรรถนะ
ประจ าสายงาน เพราะเป็นการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนเพ่ือพิจารณาผลงาน
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะซึ่งเป็นผลที่เกิดกับผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง และ
สามารถเลือกใช้นวัตกรรมไปใช้สอนจริง ครูจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้เป็น
ส าคัญในสมรรถนะประจ าสายงาน อันน าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นอีกสมรรถนะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งผลต่อ
ผู้เรียนซึ่งต้องสร้างเครื่องมือในการประเมินผลในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่ต้องการและตรวจสอบกับผู้เรียนว่าการจัดกิจกรรมนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ซึ่งสอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) กล่าวว่า สมรรถนะประจ าสายงานประกอบไปด้วย 6 
สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1 คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ครูต้องมีความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ โดยก าหนดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ริเริ่มที่
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวังรวมถึง
ประเมินผลออกแบบการเรียนรู้เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนา และซึ่งสอดคล้องกับในกรณีที่ผู้บริหารหรือ
โรงเรียนจัดสภาพการณ์ที่เอ้ือกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครู แต่ครูยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็นนั้น 
จาก (www.cap.nsw.edu.au/small_schools.../staff_supervision.htm) อาจเนื่องมาจากเงื่อนไข
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ปัจจัยอ่ืน ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ออกแบบการเรียนการสอน การวางแผน 
การสื่อสารหรือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมจิต 
จันทร์ฉาย (2557) กล่าวว่า บทบาทของผู้ออกแบบการเรียนการสอนคือรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทดลองสอนและใช้สื่อการเรียนการสอนและพยายามซักถามค าถามจากผู้เรียนเพ่ือหาค าตอบใน
การแก้ไขปัญหาที่พบ การซักถามนี้ควรกระท าหลังจากการทดลองได้เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือมิให้เป็นการ
ขัดจังหวะการทดลองสอนและใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนและสอดคล้องกับแนวคิดของ Richey, Klein & Tracy (2011)  กล่าวว่า 
โดยธรรมชาติของการออกแบบการเรียนการสอนเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม  (Participatory 
Design) ดังนั้น ผู้ออกแบบการเรียนการสอนจะเป็นผู้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานใน
กระบวนการออกแบบ ใช้การท างานเป็นทีมโดยผู้มีส่วนร่วมได้แก่ ผู้ใช้ในที่นี้หมายถึงครู ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา ผู้มีส่วนได้รับผลได้ผลเสียของการออกแบบ ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น การ
ด าเนินงานมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาผลผลิตจะเห็นว่ารูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้เป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูง เน้นที่
กระบวนการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามสภาพจริงด้านการพัฒนาผู้เรียน  และ
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) กล่าวว่า ในสมรรถนะที่ 1 การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของสมรรถนะประจ าสายงานเป็นสมรรถนะที่อาจกล่าวได้ว่า “เป็น
ตัวตนของครูเพื่อวิชาชีพครู” หากดูตัวบ่งชี้ในสมรรถนะประจ าสายงานแต่ละตัว ล้วนต้องได้รับการขัด
เกลา (Socialized) ฝึกอบรม (Pre-service) จากกระบวนการฝึกหัดครู สมรรถนะเหล่านี้ไม่สามารถ
เกิดขึ้นเองได้ ครูต้องได้รับการสอน ต้องอาศัยวิชาความรู้พ้ืนฐานจากหลายวิชา ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการ
พัฒนาที่ได้จากการสังเคราะห์ ได้แก่ การอบรม การให้ค าชี้แนะ/การปรึกษา การสอนงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมครูและการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้สอดรับกับตัวชี้วัดของการออกแบบ
การเรียนรู้ซึ่งจะน ามาพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.2.2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูทีมีประสบการณ์รายบุคคล และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พอสรุปผลได้ดังต่อไปนี้  
  5.2.2.1 จากการสัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์รายบุคคล พบว่า ทุกสมรรถนะควรพัฒนาไป
พร้อม ๆ กัน แต่สมรรถนะหลักที่ส าคัญที่สุดจากการสัมภาษณ์ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ การพัฒนาตนเองส าคัญที่สุดที่ต้องการพัฒนา  เพราะเพ่ือให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ทั้งทางวิชาการละวิชาชีพ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพ่ือได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานจากความคิดเห็นของครูรวมถึงขาดการ
พัฒนาตนเอง เนื่องจากมีภาระการสอนและมีกิจกรรมงานโรงเรียนเข้ามาในเรื่องของการจัดท า
เอกสารการประเมินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ครูไม่
มีเวลาในการพัฒนาตนเอง หรือเมื่อไปพัฒนาตนเองแล้วที่หลากหลายแต่ไม่ได้มีการประเมินติดตามผล
การประเมินจากการพัฒนาตนเอง ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความคิดเห็นว่า ครูต้อง
สะสมฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการสอนของครูแล้ว การที่ท าให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในด้านการเรียนรู้  ต้องมีปัจจัยอย่างอ่ืน  ที่ครูผู้สอนต้องมี รู้จักหาวิธีการและ
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นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและประกอบในการท าผลงาน และการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการควบคุมคุณภาพและเน้นคุณภาพการบริหารการศึกษาให้มาก
ขึ้น  จึงน าไปสู่รูปแบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดังแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539) ได้กล่าวว่าการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาบุคคล ส าหรับวิธีการพัฒนาตนเองอาจท าได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับเวลา 
โอกาส ความถนัด และสิ่งส าคัญที่สุดคือ ความสนใจของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2557) ผลการสัมภาษณ์การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในปัจจุบันภารกิจหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้ได้รับภาระงานมาก พนักงานในมหาวิทยาลัย
ของรัฐไม่มีเวลาที่จะไปพัฒนาตนเอง รวมถึงขาดความสนใจที่จะไปพัฒนาหรือไม่เห็นความส าคัญใน
การพัฒนาว่าจะพัฒนาไปท าไม เพ่ืออะไรประกอบกับระบบการพัฒนาของมหาวิทยาลัยก็ขาดความ
ชัดเจน  จึงเห็นสมควรและจ าเป็นอย่างยิ่งให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด (พศิน แตงจวง, 2554)  กล่าวว่า “การที่ครูต้องการพัฒนาตนเองโดยอาศัยการสังเกต การ
สะท้อนกลับไปพัฒนาตนเองต่อไป เรียกกระบวนการนี้ว่า เป็นการสะท้อนกลับเพ่ือช่วยการพัฒนาการ
เรียนการสอน” สมรรถนะประจ าสายงานที่ส าคัญท่ีสุดอีกสมรรถนะหนึ่ง คือ การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ครู การพัฒนาตนเองและการพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญควบคู่กัน 
การพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และความคิดเห็นของครูที่เพ่ิมเติมครูควรสอนโดยการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ดูแลตนเอง 
รู้จักทักษะชีวิต และฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ พัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เพ่ือสุขภาพที่ดีในการการด ารงชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวว่า  เพ่ือพัฒนาให้เป็นนักเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย
ความเป็นผู้น ามีจริยธรรมเป็นฐานส าคัญของการมีอาชีพ มีทักษะชีวิตด้วยความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพและวางแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ตรงกับปัญหาของผู้เรียนและ
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน เพ่ือรวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลคะแนนของ O-NET ของนักเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนที่มีผลคะแนนต่ าจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
และประกอบกับครูยังจะต้องมีคุณธรรมของครูเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดในความเป็นครูของผู้
ประกอบวิชาชีพครู ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน และครู
บางส่วนของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนไม่ได้มาจากการสอบจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากครูที่สอนไม่ตรงเอกวิชาตามที่อปท.ต้องการ มาจากระบบอุปถัมภ์เข้ามา
สอนแล้วบรรจุ 3 ปีในกรณีพิเศษและได้จบใบประกอบวิชาชีพครู จึงจ าเป็นต้องสนใจในการพัฒนา
ผู้เรียนมากเช่นกัน 

  5.2.2.2 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า  สมรรถนะหลักที่ส าคัญที่สุดของความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะครู คือ การพัฒนาตนเองที่ครูควรให้เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนามาก
ที่สุด ครูที่จะพัฒนาตนเอง ครูจะต้องเข้าร่วมอบรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้า แสวงหา
สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   มีความมุ่งมั่นใน
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การพัฒนาตนเองที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้เรียนได้จากวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษาสภาพปัจจุบันและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้จากการออกแบบของครู และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ โดยการพัฒนา IT กับ ICT เรื่องการใช้นวัตกรรมการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนที่เพ่ิมเติม
จากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้จริงในงาน การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับงานที่ท าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานและ
สามารถปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับผลงานที่ขององค์กรต้องการและส่งผลระยะยาวต่อสมรรถนะ
เฉพาะในองค์กร ซึ่งผู้บริหารทุกระดับต้องใส่ใจและให้ความส าคัญ เพ่ือให้การพัฒนาตนเองเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง คลอบคลุม ทั่วถึงและยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้นด้วย และผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งได้
ใช้การบริหารงานบุคลากรในการแสวงหา ผลประโยชน์แกตนเองและพวกพ้อง และขาดระบบคุณธรรม (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557) จากการศึกษาของจตุพงศ์ แก้วใส (2540, น.2) พบปัญหาที่เกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนที่ส าคัญ คือ วิธีการสรรหา และ วิธีการคัดเลือกครูยังไม่เหมาะสม 
ครูขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ครูขาดความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความ
ไม่พร้อมที่ได้รับการพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาบุคลากรกระจายไม่ทั่วถึง วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสม และครูไมได้รับความเป็นธรรมในด้านการโยกย้าย เหตุผลดังกล่าวจึงให้
ความส าคัญในการพัฒนาตนเองมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับพศิน แตงจวง (2554) กล่าวว่า ครูที่พัฒนา
ตนเอง ครูจะต้องใฝ่หาความรู้ด้านวิชาการ มีความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้วิชาการ กับความรู้ในชีวิตประจ าวันได้ ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้เพ่ือปรับวิชาให้
ทันสมัย และใฝ่หาความรู้ด้านเทคนิควิธีสอนอยู่เสมอสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานที่ส าคัญที่สุด อีกสมรรถนะหนึ่ง คือ ควรพัฒนาผู้เรียนและ
การวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยครูวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์สื่อ แก้ไขปัญหาผู้เรียน คน การ
วัดประเมินผลมาแก้ปัญหาผู้เรียน เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  น าผล
การประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นคิด วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาสมรรถนะครูและน าไปสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการท าผลงานการ
เลื่อนวิทยาฐานะเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน ครูและโรงเรียน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและซึ่งผลการทดสอบคะแนนที่ไดจากผู้เรียน
จะสามารถสะทอนคุณภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาไดอยางแทจริงซึ่งสอดคล้องกับพิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2557) กล่าวว่า ครูต้องสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ คือ สามารถเน้นทั้ งครูเป็นศูนย์กลางและเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ไปใช้ในห้องเรียนรู้ และผลจากการบันทึกหลังสอนครูพบปัญหาของเด็กที่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด ครูต้อง
มีความสามารถวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ 

 
 



225 
 

 

5.2.3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู  
          5.2.3.1 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ การสัมภาษณ์ครูทีมีประสบการณ์รายบุคคล และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลักของครูในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
และ 2) สมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การ
ออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารการจัดชั้นเรียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ
ยังพบว่านักวิชาการ ได้ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการก าหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ที่ได้จาก
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ขั้นส ารวจความต้องการในการพัฒนารวมถึงการศึกษาสภาพปัจจุบัน 2) 
ขั้นก าหนดรูปแบบและขั้นก าหนดองค์ประกอบและควบคู่กับการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ 3) ขั้น
พัฒนาสมรรถนะ และ 4) ขั้นประเมินสมรรถนะ จากความเป็นมาสภาพปัญหาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือการขาดแผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรที่ชัดเจน ดังนั้นขั้นตอนในการก าหนด
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งเป็นกรอบในการ
ก าหนดหรือโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเลือก
วิธีการ ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะครู คุณลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างกัน และที่เหมาะสม
กับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้การพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ประสบความส าเร็จสามารถน าเสนอสาธารณชนได้โดยไม่ลอกเลียนองค์กรอ่ืน ยังเป็นรูปแบบเฉพาะ
องค์กรของตนเองและน าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจนขึ้นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดของสุรพงษ์ แสงมีสุข (2557) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน 
คือ  1) การศึกษาสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยการศึกษาเอกสาร และ
สัมภาษณ์ 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู โดยการยกร่างรูปแบบและตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม 3) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูโดยจัดประชุมขอความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวคิด อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 
(2557) กล่าวว่า ขั้นตอนในการจัดท า Competency แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 การก าหนด 
Core/Managerial Competency ขององค์กรและต าแหน่งงาน ประกอบด้วย วิเคราะห์หา Competency 
ก าหนดน้ าหนัก และก าหนดระดับความคาดหวัง ส่วนที่ 2 การประเมิน Competency ของพนักงานใน
ต าแหน่งงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ก าหนดวิธีการประเมิน ประเมิน Competency และสรุปผลการ
ประเมิน แนวทางในการหา Managerial/Functional Competency ควรมีการวิเคราะห์งาน (Job 
Analysis) ของต าแหน่งงานนั้น ๆ ก่อน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดท าเอกสารขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน รวมถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นของต าแหน่งงานนั้น  ๆ ต าแหน่งงาน 
หน้าที่ต่างกัน Competency ที่ถูกก าหนดขึ้นจะแตกต่างกันหรือไม่ก็ตาม ระดับความคาดหวังของ 
Competency ในแต่ละตัวจะแตกต่างกันตามหน้าที่งานและต าแหน่งงานที่ต่างกัน และก าหนดวิธีการ
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ประเมินเพ่ือประเมินความสามารถในการท างาน หลังจากการรวบรวมแบบประเมินความสามารถของ
พนักงาน ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถในการท างานในปัจจุบันกับความสามารถใน
การท างานที่คาดหวัง หลังจากท่ีมีการวิเคราะห์หาช่องว่างหรือความแตกต่างของ Competency ของ
ต าแหน่งงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ด าเนินการหาข้อสรุปของการประเมินว่าพนักงานผู้นั้นควรปรับปรุง 
Competency ในด้านใดบ้าง ดังนั้นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ิมเติมให้พนักงานมี
ความสามารถในการท างานให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดล าดับความส าคัญของ 
Competency แต่ละตัว  
 5.2.3.2 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นเมื่อได้ขั้นตอนในการก าหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วและน าไปสู่รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความส าคัญซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู เป็นการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนการ
พัฒนา เลือกวิธีการพัฒนา กระบวนการพัฒนาเพ่ือสามารถน าไปใช้ปฏิบัติจริงและเป็นระบบ ค้นคว้า
หารายละเอียดของต าแหน่งงานที่ออกแบบไว้นั้น จะต้องมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติ 
จึงจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพและเป็นกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบความสามารถในการท างานเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการท างานและ
ยังเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลายที่มีความเหมาะสมกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและค านึงถึงองค์ประกอบของเงื่อนไขความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและมีผลให้
การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามความคาดหวังขอองค์กรและเป็นแนวโน้มของตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ดีขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในบทที่ 2 หน้า 118 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 2. องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการ
พัฒนา ประกอบด้วย สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และสมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย การออกแบบการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารการจัดชั้นเรียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ วิธีการพัฒนา 
ประกอบด้วย 7 วิธี ได้แก่ 1. การอบรม (Training) 2. การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา (Mentoring) 3. การ
สอนงาน (Coaching) 4. การประชุมสัมมนา (Conference) 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) 6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/Organizing Camps) 7. การสร้าง
เครือข่าย (Networking) เพ่ือน าวิธีการพัฒนาแต่ละวิธีมาพัฒนาน ามาพัฒนาให้ เหมาะสมกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
สายงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2557) ได้กล่าวว่ามีกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การปฐมนิเทศบุคลากร การฝึกอบรม การสอนงาน การย้ายหน่วยงาน การให้
การเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การเพ่ิมความรับผิดชอบและการท ากิจกรรมทางสังคมและสอดคล้องกับ
แนวคิดของโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ได้กล่าวถึง การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การ
ฝึกสอน ระบบพ่ีเลี้ยง การให้ค าปรึกษา และการหมุนเวียนงาน  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู  



227 
 

 

ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งได้จากการการสังเคราะห์ หน้า 125 ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรียมการ ขั้นที่ 2  ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา
และขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับซึ่งสอดคล้องกับโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การกระท าที่เป็นล าดับและมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่ง
จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับกระบวนการวงจรจะประกอบไปด้วยการประเมินความส าคัญ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผนการพัฒนา การเขียนโครงการพัฒนา การเตรียมการ การสร้างแรงจูงใจ 
การด าเนินการ ประเมินผล และเงื่อนไขความส าเร็จ ที่ได้จากการสังเคราะห์ในหน้า 136 ประกอบ  
ไปด้วย คือ 1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน 2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน 3. การมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา 4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 5. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 6. การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของครู ผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556) ได้กล่าวถึง เงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน เอกชนประเภทสามัญศึกษา มี 6 ประการ 1) การสนับสนุนจาก
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง 2) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา 3) การ
สนับสนุนปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพัฒนาทุกด้าน 4) การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครูผู้เรียนและ
สถานศึกษา 5) การส่งเสริมข้อมูลข่าวสาร และจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6) การมุ่งให้ 
ความส าคัญต่อการพัฒนาครูอย่างเป็นขั้นตอนทั้งระบบ ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะครูซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเมธีศิน สมอุ่มจารย์ (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบพัฒนาสมรรถนะครูช่าง 
อุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก  
3 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะประจ าสายงาน    
3) สมรรถนะเฉพาะ 4) สมรรถนะทั่วไป ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1) สมรรถนะด้านวิชาการ 2) สมรรถนะด้านเชาวน์ปัญญา 3) สมรรถนะด้าน บุคลิกภาพ 4) สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) สมรรถนะด้านการ ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา          
3) สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล 4) สมรรถนะ ด้านการใช้จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือการจัดการเรียน   
การสอน 5) สมรรถนะด้านการวิจัยทางการศึกษา 6) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน และ         
7) สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร 3. สมรรถนะเฉพาะ (Specialized Competency) ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพช่าง เฉพาะ 2) สมรรถนะด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 3) สมรรถนะด้าน
ภาวะผู้น าการศึกษาวิชาชีพ และ 4) สมรรถนะด้านการเป็นครูมืออาชีพ 4. สมรรถนะทั่วไป (Generalized 
Competency) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยี 2) สมรรถนะด้าน มนุษย
สัมพันธ์ และ 3) สมรรถนะด้านการประสานความ ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบที่ 2 วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 วิธี ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การศึกษาต่อ 3) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 5) การศึกษาดูงาน นอกสถานที่ องค์ประกอบที่ 3 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็น
เกี่ยวกับสมรรถนะ 2) การก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 3) การเตรียม โครงการพัฒนาและ
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ออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4) การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ 5) การประเมินผลการ พัฒนา
สมรรถนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากน าผลการพัฒนาสมรรถนะไปใช้ 

5.2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
5.2.3.1)  ส่วนที่ 1 ส่วนน า มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ จากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 1 ส่วนน า
นั้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้องครอบคลุมและ
ความเป็นไปได้ ความมีปะโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความถูกต้องครอบคลุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งส่วนน าเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบ่งบอกถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้มองถึงเพ่ือให้ผู้ที่จะน ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูไปใช้ได้มีความเข้าใจชัดเจนในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนาครูได้ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ 
(2559) ได้กล่าวว่า ประเด็นส าคัญเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบและแต่ละวิธี สามารถเลือก
รูปแบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทราบถึงขอบเขต วัตถุประสงค์ จุดเน้นของรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไปได้  ดังนั้น ส่วนน าจะต้องมีรายละเอียดของรูปแบบ 
ความเป็นมา ความส าคัญเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรพัฒนาจากแนวคิดเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาและยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปใช้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2547)  
กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ส่วนที่ 1 ความน า ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่และสอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบทั่วไป จะมีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและ
สอดคล้องกับแนวคิด Kiidd (1973) กล่าวว่า ทฤษฎีมีความจ าเป็นและส าคัญเนื่องจากจะช่วยผู้วิจัย
สามารถตั้งสมมุติฐานในการเริ่มต้นเพ่ือน าไปสู่การทดสอบ ทดลองเพ่ือใช้ในการตรวจสอบจากการ
สังเกต หากปราศจากทฤษฎี นักวิจัยอาจด าเนินการโดยขาดเป้าหมาย ความรู้ทางทฤษฎีจึงช่วยน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ McGregor กล่าวว่า ทุกรูปแบบของการบริหารจะยืนอยู่บนหลัก
ของข้อสันนิษฐาน ข้อกล่าวอย่างกว้าง ๆ และสมมติฐาน ซึ่งนั่นก็คือ ทฤษฎี  ดังนั้นส่วนน าก็สามารถ
บอกวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวคิดที่ใช้ ในการ
พัฒนารูปแบบจากแนวคิด (David C. McCelland, 1973) สเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 
1993) บอยแอทซิส (Boyatzis, 1982) และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา โดยแนวคิด โคลเบริ์ก 
(Kolberg) มาคอเลย์ (Macauley, 1968 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536) เดสส์เลอร์ (Dessler, 
1991) และ ยูคล์ (Yukl, 1998) 
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5.2.3.2) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมีองค์ประกอบ
ย่อย 2 องค์ประกอบ คือ สมรรถนะ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ
สมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูนั้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความถูกต้องคลอบคลุมและความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความถูกต้องคลอบคลุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและความ
เป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสมรรถนะครูมีความจ าเป็นที่ต้องมีในแต่ละต าแหน่งและมี
ความส าคัญในการน าสมรรถนะมาประเมินสมรรถนะเพ่ือขอเลื่อนวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยค านึงถึงความประพฤติ คุณภาพงานที่ปฏิบัติ (สมรรถนะ) และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ
หรือ Competency มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรและต่อการบริหารงาน
บุคคล ช่วยในการคัดสรรบุคคล ที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรม
ที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง  ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและต้องพัฒนาในเรื่องใดและช่วย
สนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs)  บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency เป็นตัวบ่งบอกได้
ว่าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลัก แล้วต้องใช้ Competency ตัวไหนบ้าง  ดังนั้นแล้ว
สมรรถนะจึงจ าเป็นต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่งก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทย
ฐานะเพ่ือน ามาขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้
ก าหนดสมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการ ตามหลักการหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าร าช ก า รพลเรือนสามัญ โดยให้ค าจ ากัดความของ
สมรรถนะหลัก ว่าเป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพ่ือเป็นการหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย สรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
การท างานเป็นทีมและสอดคล้องกับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2549)  
ได้ก าหนดสมรรถนะครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ 2 
ประเภท สมรรถนะหลัก  ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง  การท างาน
เป็นทีม  ส่วนสมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์การสร้างความร่วมมือกับชุมชน และวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่ได้จาก
การสังเคราะห์ ประกอบด้วย 7 วิธี ได้แก่ 1. การอบรม (Training) 2. การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา (Mentoring)  
3. การสอนงาน (Coaching) 4. การประชุมสัมมนา (Conference) 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge 
sharing) 6. การจัดกิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/ Organizing Camps) 7. การสร้างเครือข่าย 
(Networking)  ดังนั้นวิธีการพัฒนาสมรรถนะจึงเป็นวิธีที่สามารถท าให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ครูและพัฒนาศักยภาพของครูส่งผลไปถึงผู้เรียนและโรงเรียนที่สามารถน าวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่
หลากหลายมาพัฒนาสมรรถนะครูซึ่งสอดคล้องกับอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2557) กล่าวว่า จากผลการ
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ประเมิน Competency ของพนักงานสามารถน าไปเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา : ผลที่ได้จากการประเมินความสามารถของพนักงานเป็นวิธีการหนึ่งในการหา
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการฝึกอบรมไม่
ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในหรือจัดส่งพนักงานอบรมภายนอกแล้ว ยังมีวิธีการหนึ่งที่
จะเสริมและพัฒนาความสามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น ได้แก่ วิธีการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Consulting) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ซึ่งหัวหน้าจะเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่
โดยตรงในการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพดีขึ้น 

5.2.3.3) ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ 
คือ กระบวนการพัฒนา และเงื่อนไขความส าเร็จ จากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ
ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูและเงื่อนไขความส าเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความถูกต้องคลอบคลุมและความเป็นไปได้ ความมีปะโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความถูกต้องคลอบคลุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
ความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติในการให้ความส าคัญกับ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่  1) ขั้นเตรียมการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
เกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินตัวชี้วัดของสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดของสมรรถนะเพ่ือน ามาพัฒนา 3) ขั้นพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าตัวชี้วัดของสมรรถนะ
มาวิเคราะห์หาวิธีการพัฒนา แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยเลือกตัวชี้วัดที่ต่ า และน ามาหา
วิธีการพัฒนา 4) ขั้นประเมินหลังการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนา และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดย (1) ประเมินจากปริมาณงาน และคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็ว ที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 % และประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
30 % โดยมีระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับผ่านเกณฑ์ 
70 % ขึ้นไป และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาครูก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะครู 5) ขั้น
ข้อมูลย้อนกลับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบจุดเด่นและจุด
ด้อยของการพัฒนา แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยน าผลการประเมินหลังการพัฒนาแจ้งทาง
เอกสารโดยใส่ซองจัดส่งเอกสารให้กับครู  แจ้งทางวาจาโดยตรง และแจ้งทางออนไลน์แนบไฟล์จัดส่งทาง E-
mail หรือ Facebook ของครูในส่วนของเมื่อเราทราบจุดอ่อนของการพัฒนาสมรรถนะครูเราสามารถน า
จุดอ่อนนั้นมาหาแนวทางแก้ไขพัฒนาให้ตรงจุดอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ 
(2557) กล่าวว่า ท าให้หัวหน้างานได้รู้ว่าควรจะพัฒนาจุดอ่อนในเรื่องใดและรวมถึงทราบว่าลูกน้องคน
ใดมีศักยภาพมากพอที่จะส่งเสริมให้ลูกน้องมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปและเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ความสามารถที่เป็นจุดอ่อนต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือในการฝึกอบรมและ
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เครื่องมือที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมอย่างเดียว โดยการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การมอบหมาย
งาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาแนะน า การเฝ้าติดตามแม่แบบ/ผู้รู้ ซึ่งสอดคล้องกับมานิตย์ 
นาคเมือง (2552) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  1) การ
สร้างความต้องการในการพัฒนา 2) การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา 3) การวางแผนการพัฒนา 4) 
หลักการความยืดหยุ่นของกระบวนการและวิธีการพัฒนา และ 5) หลักการความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นไป
และสอดคล้องกับตามแนวคิดของ เมธีศิน สมอุ่มจารย์ (2556) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ 2) การก าหนด
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 3) การเตรียม โครงการพัฒนาและออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4) การ
ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ 5) การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากน าผลการ
พัฒนาสมรรถนะไปใช้ ขณะที่ เมธีศิน สมอุ่มจารย์ (2556) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ 2) การก าหนดเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ 3) การเตรียม โครงการพัฒนาและออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4) การด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะ 5) การประเมินผลการ พัฒนาสมรรถนะและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากน าผลการพัฒนาสมรรถนะ 
ไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญมีมติในการให้ความส าคัญกับเงื่อนไขความส าเร็จ เกี่ยวกับ 1) การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน 
2) การสร้างบรรยากาศในการท างาน 3) การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง 5) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 6) การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียน
และสถานศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชรินทร์ ชวนวัน (2550) ได้ระบุถึงปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย มีการสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ พัฒนา
สมรรถนะที่เป็นจุดแข็งให้เพ่ิมมากขึ้น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล ก าหนดผู้ร่วมใน
การเรียนรู้ เต็มใจที่จะเสี่ยง ดูแลแผนพัฒนาตนเองให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และเน้นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

5.2.4 ผลการประเมินด้านความมีประโยชน์และด้านความเป็นไปได้ ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 

5.2.4.1)  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับความมีประโยชน์ของ
การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวมระดับมาก
ที่สุด โดยความมีประโยชน์การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ล าดับแรกคือ องค์ประกอบของ
สมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู รองลงมา กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู และส่วนน า 
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งรายบุคคลและทีมงานแต่ละสายงานของสถานศึกษาความมีประโยชน์
ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวมระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาความมีประโยชน์ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปใช้ แต่ละส่วนของรูปแบบจากค่าเฉลี่ยมาก ล าดับแรกคือ องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู มี
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก และส่วนน า มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก และด้านความมีประโยชน์สามารถน า
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดูความเหมาะสมกับต าแหน่งงานมากขึ้นและเพ่ือน าไป
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พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะ และยังเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาอีกด้วยในการพิจารณาครู และมีส่วนช่วยให้องค์การ หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาระบบฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เทื้อน ทองแก้ว (2550) ซึ่งได้กล่าวว่า การน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง และ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อบุคลากร ได้แก่ ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะ
ของตนเอง (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้อง
พัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง ช่วยให้บุคลากรทราบถึงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมใน
ต าแหน่งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้
อย่างชัดเจน และเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career 
Development) ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามสมรรถนะได้อย่าง
ชัดเจน บริหารระดับหน่วยงาน (Director) ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ) ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้นประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานของตนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้เหมาะกับงานที่ปฏิบัตินั้น  และใช้เป็นเครื่องมือใน
การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้ตรงกับคุณสมบัติของต าแหน่งงานนั้น  ๆ  
2) ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจนให้บรรลุเป้าหมายใน
การด าเนินงาน  ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
และสามารถน าไปใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างดี และสามารถ
น าไปใช้วัดผลการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องอาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ 
(2557) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานที่ก าหนดวิธีการหรือเครื่องมือพัฒนา ใช้เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของตนเอง
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถน าใช้ได้การพัฒนาความสามารถในงานที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
รวมถึงเตรียมความพร้อมในขีดความสามารถที่ต้องการพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเลื่อนต าแหน่งงานและ
โอนย้ายงาน 

5.2.4.2) ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ
การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวมระดับมาก 
ที่สุด เมื่อพิจารณาความมีเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช้ แต่ละส่วนของรูปแบบจากค่าเฉลี่ยมาก ล าดับแรกคือ องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก รองลงมา ส่วนน ามีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากและ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการน าแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
สอดคล้องกับบริบทของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมองว่าขั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับมี
ความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้เสนอว่า ควรน ารูปแบบวิธีการ
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พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้ประเมินบุคคลก่อนเข้าสู่ต าแหน่งครู และ
เมื่อมีบุคลากรเข้าสู่ความเป็นครู ประกอบกับมีการประเมินสมรรถนะความเป็นครูประจ าการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูเกิดการปรับเจตคติ พฤติกรรม เป็นธรรม และมีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความเป็นไปได้สามารถน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ได้จริงกับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นแนวในการปรับปรุงพัฒนางานในแต่ละสมรรถนะให้
ตรงกับสมรรถนะที่ต้องพัฒนาของครู รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกคนเก่งขององค์กรซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดอาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ (2557) เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบของ
พนักงาน และเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ส าคัญที่ส่งผลให้พนักงานเกิดขวัญก าลังใจในการ
ท างาน เมื่อมีขวัญก าลังใจในการท างานที่ดีข้ึนประสิทธิภาพของผลงานก็ดีตามไปด้วย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) หน่วยงานส่วนระดับกลางใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรครู 
เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
  2) ผู้บริหารองค์การในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) ผู้บริหารองค์การในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้ประกอบในการประเมินครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพิจารณาการต าแหน่งงานรวมถึงการประชาสัมพันธ์เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  4) เป็นขวัญและก าลังใจในการท างานของครูในการที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ
ในการน าจุดอ่อนของสรรถนะครูมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  5) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการพัฒนาครูในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การออกแบบการเรียนรู้ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
  1) ศึกษาการวิจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) ศึกษาการพัฒนาคู่มือการพัฒนาสมรรถนะครู  
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ภาคผนวก ข 
                   

1. แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 
2. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 
3. รายละเอียดยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4. ตารางค่าเฉลี่ยประเมินร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รายละเอียดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง   

                   ส่วนท้องถิ่นหลังจากปรับปรุงแล้ว 
6. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ตารางค่าเฉลี่ยประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของ 
รูปแบบการ พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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เลขที่แบบสอบถาม............................  

 
เครื่องมือวิจัย ชุดที่ 1 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงและ

สภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
เก็บข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถามที่ตรงตามสภาพบริบทของการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น  
3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของครูเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
       

   นางสาวณัฐชยา  แก้วคง 
     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูผู้สอน 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดเติมค าลงในช่องว่าง และเขียนเครื่องหมาย  /ลงใน         หน้าข้อความที่ตรงกับ 
    สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โรงเรียน.......................................................................สังกัด......................................................... 

ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   ครู    ครูช านาญการ    ครูช านาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  

            ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

เพศ           ชาย        หญิง 

อายุ         ต่ ากว่า  30 ปี 

     30 - 39  ปี 

               40 - 49  ปี 

               50 ปีขึ้นไป 

การศึกษา 

ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก...........................................................................................  
 ปริญญาโท  สาขา/วิชาเอก.......................................................................................... . 
 ปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก......................................................................................... . 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของเกี่ยวกับสมรรถนะครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นตามระดับความเห็นว่า
สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
 

สภาพที่เป็นจริง 
  5    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก 

3    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย 
1    หมายถึง   มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สภาพที่ควรจะเป็น 

5   หมายถึง   สภาพที่ควรจะเป็นของครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   สภาพที่ควรจะเป็นของครูอยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง   สภาพที่ควรจะเป็นของครูอยู่ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง   สภาพที่ควรจะเป็นของครูอยู่ในระดับน้อย 
1   หมายถึง   สภาพที่ควรจะเป็นของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 สมรรถนะหลัก           
1. 1. มุ่งผลสัมฤทธิ ์           

 1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานอยา่งเป็น
ขั้นตอน 

          

1.2 ท่านมคีวามรู้ ความเขา้ใจ สามารถท า
ผลงานให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 

          

1.3 ท่านมีความมุ่งมัน่ในการปฏบิัติงาน
ในหน้าที่ตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติให้มี
คุณภาพ 

          

1.4 ท่านวิเคราะห์ วางแผนแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏบิตัิงาน 

          

1.5 ท่านแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับ
วิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 

          

1.6 ท่านสามารถพัฒนาผลงานให้มี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง 

          

1.7 ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
การสร้างนวตักรรมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

          

1.8 ท่านสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ประกอบการท าผลงาน 

          

1.9 ท่านพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

          

1.10 ท่านสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

          

1.11 ท่านน าผลประเมินการปฏบิัติงาน
มาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

          

1.12  ท่านปรบัปรงุพฒันาคณุภาพในการ
พัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

          

2. 2. การบริการที่ด ี           
 2.1 ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจ ในการ

ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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ข้อที่ รายการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2. 2. การบริการที่ดี           
 2.2  ท่านมีความภาคภูมิใจ ในการ

ให้บริการแก่ผู้รับบรกิาร 
          

 2.3  ท่านได้ศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ  เชน่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน 

          

2.4  ท่านน าความคิดเห็นของผู้รบับริการ
มาปรับปรุงการบริการให้มีประสทิธิภาพ 

          

2.5  ท่านได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาการ
บริการอย่างสม่ าเสมอ 

          

3. 3. การพัฒนาตนเอง           
 3.1 ท่านศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 

ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ 
          

3.2  ท่านสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

          

3.3  ท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตรงกบัความต้องการ
พัฒนางาน 

          

3.4  ท่านเลือกวธิีการพัฒนาและพัฒนา
ตนเองใหเ้หมาะสมกับการปฏิบัตงิานใน
หน้าที ่

          

3.5  ท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมงานในการพัฒนางานและน ามา
ปรับปรุงนวัตกรรมและการพัฒนา 
ผลงาน 

          

3.6  ท่านให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ 
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กบั 
เพื่อนคร ู

          

3.7  ท่านเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนางานในการปฏิบัติงานที่
หลากหลายเพื่อมาพัฒนาตนเอง 

          

3.8 ท่านเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ขยายผลการเรียนการสอน โดยสร้าง
เครือข่าย 

          

3.9 ท่านสนับสนุนและเข้าร่วมกจิกรรม
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ข้อที่ รายการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4. 4. การท างานเป็นทีม           
 4.1  ท่านให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ

สนับสนุนเพื่อนร่วมงานปฏิบตัิงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

          

4.2  ท่านสนับสนุนให้ก าลังใจและยกย่อง
ให้เกียรตผิู้อื่นหรือเพื่อนร่วมงานในโอกาส
ที่เหมาะสม 

          

4.3 ท่านท างานร่วมกับบุคคล/เพือ่น
ร่วมงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

          

4.4  ท่านปฏิบัติตนเป็นผู้น าหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี 

          

4.5  ท่านเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและงานสว่นรวม
ขององค์กร 

          

4.6  ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานและประสบการณ์ในการท างาน
ของทีมงาน 

          

4.7  ท่านกับเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัตติาม 
กฎ ระเบยีบข้อบังคับในการสร้าง
วัฒนธรรมในการท างานเป็นทีม 
ให้เกิดผลดีต่อองค์กร 

          

 สมรรถนะประจ าสายงาน           
5. 5.การออกแบบการเรียนรู้           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

          

5.2 ท่านวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด  
เพื่อมออกแบบการจัดการเรียนรู ้

          

5.3  ท่านออกแบบการเรยีนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

          

5.4  ท่านออกแบบการเรยีนรู้โดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ได้ถูกต้อง 

          

5.5  ท่านออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรยีนสามารถสร้างช้ินงาน 
ผลงานให้เต็มศักยภาพของผู้เรยีน 
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ข้อที่ 

รายการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 5.6  ท่านก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้น

การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เหมาะสม
กับสาระการเรียนรู ้

          

5.7  ท่านเลือกกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่
สอดคล้องกับคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์และสมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

          

5.8  ท่านจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบตัิจริง
และปรับตามสถานการณไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 

          

5.9  ท่านออกแบบการวัดและประเมินผล
ในการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 

          

5.10  ท่านใช้เครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรูต้ามสภาพจริง 
 

          

 สมรรถนะประจ าสายงาน           

6. 6. การพัฒนาผู้เรียน           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 ท่านสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 

          

6.2 ท่านจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรม 

          

6.3  ท่านจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านการดูแลตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ 
การท างานร่วมกันในสังคม และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

          

6.4 ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สุขภาพจิต สุขภาพกายเพื่อการ
ด ารงชีวิตที่ด ี

          

6.5 ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้ฝึก
แก้ปัญหาชีวิตประจ าวนั 
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ข้อที่ รายการ สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 6.6  ท่านจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังใหผู้้เรยีนใช้
เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

          

6.7  ท่านปลูกฝังและจัดกจิกรรม/
โครงการทีส่อดแทรกความเป็น
ประชาธิปไตย ความภาคภมูิใจในความ
เป็นไทยให้แก่ผูเ้รียน 

          

6.8  ท่านให้ผู้ปกครองและคณุครูในสาย
ช้ันมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

          

6.9 ท่านน าข้อมูลนักเรียนจากการเยี่ยม
บ้าน ไปใช้ช่วยเหลือพัฒนาผูเ้รียนทั้งด้าน
การเรยีนรู้และปรับพฤติกรรม 

          

6.10  ท่านดูแลช่วยเหลือนักเรยีนทุกคน
อย่างทั่วถึงและทันการณ ์

          

 สมรรถนะประจ าสายงาน           
7. 7. การบริหารการจดัชั้นเรียน           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1  ท่านจัดกิจกรรมให้ มีป้ายนิเทศหรือ
สื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ มุม
ประสบการณ์ส าหรับให้นักเรียนศกึษา
ค้นคว้า 
 

          

7.2  ท่านจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

          

7.3  ท่านจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจบุนั 
 

          

7.4  ท่านน าข้อสารสนเทศไปใชใ้นการ
บริหารจัดการชั้นเรียนและแก้ปญัหา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได ้
 

          

7.5  ท่านให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในช้ันเรียน 
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 ข้อที ่
รายการ 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 7.6  ท่านแก้ปัญหาการพัฒนาผูเ้รยีนด้าน
ระเบยีบวินยัโดยการสรา้งวินัยเชิงบวกในช้ันเรยีน 

          

7.7  ท่านมีการรายงานเอกสารข้อมลูประจ าช้ัน
เรยีนตอ่ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

          

7.8   ท่านประเมนิการก ากับดูแลช้ันเรียน และน า
ผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรงุและพัฒนา 

          

8. 8. การวิเคราะห์และสังเคราะห ์           
 8.1  ท่านส ารวจปญัหาเกี่ยวกับนักเรียนใน

ช้ันเรียนเพื่อวางแผนผู้เรยีนในการจัดการ
เรียนรู ้

          

8.2  ท่านวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
อุปสรรคและโอกาสในการแก้ปัญหา
ผู้เรยีนในช้ันเรียน  

          

8.3  ท่านจัดกิจกรรมโครงการและ
แผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน 

          

8.4  ท่านสามารถวิเคราะหส์ภาพปัญหา
การปฏิบัติงาน 

          

8.5  ท่านวิเคราะห์ สังเคราะหส์ภาพ
ปัญหาของงาน รวบรวมความรู้และเพื่อ
น ามาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

          

8.6  ท่านประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมในโครงการและสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนางาน
และผู้เรียน 

          

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

   ที่กรุณาตอบค าถามงานวิจัยในครั้งนี้ 
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เลขที่แบบประเมิน............................  

 
เครื่องมือวิจัย ชุดที่ 2 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ค าชี้แจง 
แบบประเมินฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ เพ่ือประเมินความมี

ประโยชน์  มีความเหมาะสม มีความถูกต้องคลอบคลุมและความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ การเก็บข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินที่ตรงตามสภาพ
บริบทของการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยแบบประเมินนี้  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความมีประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความถูก
ต้องคลอบคลุมและความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนคนท้องถิ่นไปใช้ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                     ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
                   
                                                                   นางสาวณัฐชยา  แก้วคง 
                                                         นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                                        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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ส่วนที่ 1 แบบประเมินความมีประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความถูกต้องคลอบคลุมและความเป็นไป
ได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 
ค าชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบแสดงระดับความเห็นว่าสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของท่านโดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
 

  5    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /มีความเหมาะสม /มีความถูกต้องคลอบคลมุ / 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  4    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /มีความเหมาะสม /มีความถูกต้องคลอบคลมุ / 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

3    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /มีความเหมาะสม /มีความถูกต้องคลอบคลมุ / 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /มีความเหมาะสม /มีความถูกต้องคลอบคลมุ / 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 

1    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /มีความเหมาะสม /มีความถูกต้องคลอบคลมุ / 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับระดับความมีประโยชน์  ความเหมาะสม ความถูกต้องคลอบคลุมและความเป็นไปได้ 

ต าแหน่ง       ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายการ 
ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้องคลอบคลุม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า                     
1.1 หลักการและเหตุผล                     
           1.2 วัตถุประสงค์                     
           1.3 แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ                     
ส่วนที่ 2 องคป์ระกอบของสมรรถนะและวิธกีารพฒันาสมรรถนะครู                     

            2.1 สมรรถนะ                     

            2.2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ                     

ส่วนที่  3 กระบวนการพฒันาสมรรถนะครู                     

          3.1 กระบวนการพัฒนา                     

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ                     

ข้ันท่ี 2 ข้ันประเมินก่อนการพัฒนา                     

ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา                     

ข้ันท่ี 4 ข้ันประเมินหลังการพัฒนา                     

ข้ันท่ี 5 ข้ันข้อมูลย้อนกลับ                     

3.2 เง่ือนไขความส าเร็จ                     

กรณศีึกษา ตัวอย่างการน ามาประยกุต์ใช้สมรรถนะหลัก (การมุ่งผลสัมฤทธิ)์                     
กรณศีึกษาตัวอย่างการน ามาประยกุต์ใช้สมรรถนะประจ าสายงาน (การออก                     
แบบการเรียนรู)้                     

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................... 
     (.......................................................................) 
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รายละเอียดยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
1.1 หลักการและเหตุผล  
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
1.3 แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
  2.1  สมรรถนะ 
  2.2  วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
ส่วนที่ 3  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
  3.1 กระบวนการพัฒนา 
  3.2 เงื่อนไขความส าเร็จ 
  
ส่วนที่ 1 ส่วนน า  
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ข้าม
พรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสดงหาความรู้มี
การปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนฝ่าย
เดียวไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
เพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายครูยุคใหม่ในการจัดองค์ความรู้ให้บังเกิดต่อการ
พัฒนาผู้เรียนดังนั้นครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของ
องค์การทั้งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการมีการให้นิยามความหมายของ
ค าว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง พฤติกรรมที่ เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) ที่ท าให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 
บุคลิกลักษณะที่ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสามารถ
ปฏิบัติ งานในความรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้ อ่ืน  ดังนั้น สมรรถนะ จึงหมายถึง ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)  
 สมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  ตามประกาศ กจ. ก.ท.  และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนต าบล  ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  2549 
และประกาศก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลประกาศ
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วันที่ 5 มกราคม 2550  ที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบและ
แนวทางที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ซึ่งมีกรณีดังกล่าวนี้หมายรวมถึงข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในต าแหน่งวิทยฐานะ ด้วยเช่นเดียวกันนั้น  โดยมีสมรรถนะหลัก 
4 สมรรถนะ คือ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  2. การบริการที่ดี  3. การพัฒนาตนเอง 4. การท างานเป็นทีมส่วน
สมรรถนะประจ าสายงาน  คือ  1. การออกแบบการเรียนรู้  2. การพัฒนาผู้เรียน  3. การบริหารจัดชั้นเรียน 4. การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
ได้แก่  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 4 ด้าน  

จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2551) พบว่า  มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ า  เมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ท าให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียนและทรัพยากร
เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบจุดอ่อน พ.ศ. 2551
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง  หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับรายงาน
ผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550) ที่พบว่า สภาพ
ปัญหาของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวิชาการปัญหาหนึ่ง ได้แก่ การขาด
แผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรที่ชัดเจน ขาดการแนะน า นิเทศช่วยเหลือ และติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ  รวมถึงผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปได้ว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลไม่เหมาะสม ขาดการ
นิเทศติดตามพัฒนาครู ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ผู้เรียนขาดทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
ขาดอัตราก าลังของศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มและผลการศึกษาสภาพปัญหาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พบว่า ครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก แต่ยังขาดการติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในการพัฒนาครูมีความซ้ าซ้อน มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาค่อนข้างสูง ขาดการ
วางแผนระยะยาวส าหรับแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่พบว่ามีการขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และที่มีอยู่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขาดแนวปฏิบัติ
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ที่ชัดเจน  ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ควรด าเนินการ คือ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรให้ชัดเจน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้วย
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) และผลงานวิจัย 
ของชนิตา รักษ์พลเมือง และคนอ่ืน ๆ (2547) ที่กล่าวว่า “การพัฒนาครูเป็นปัจจัยส าคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา  หากปราศจากครูดี มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนรุ่นต่อไปให้มีศักยภาพ ย่อมให้เกิดและกระทบถึงความมั่นคงและการพ่ึงตนเองในภาพรวม” 

จากความเป็นมาและความส าคัญต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจในการท าวิจัย
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแห่งความเป็นครูให้บรรลุผลความส าเร็จและ
ยังได้น ามาประยุกต์และพัฒนาในการบริหารร่วมกับทฤษฎีการพัฒนาและการบริหาร น ามาพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งในสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าสายงานที่มีอยู่นั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.3 แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
 1.3.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
 จากความคิดของศาสตราจารย์เดวิด แมคเคลแลน (David C. McClelland, 1973 อ้างถึงใน 
จ าลอง นักฟ้อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2553) ได้สรุปองค์ประกอบของ
สมรรถนะไว้ 5 ส่วนคือ 
     1. Skills: ทักษะหรือความช านาญหรือประสบการณ์ที่บุคคลได้ฝึกฝน และปฏิบัติ
จนมีความช านาญ 

    2. Knowledge: ความรู้ที่บุคคลได้เรียนรู้ และสั่งสมมาด้วยวิธีการและรูปแบบ
ต่าง ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่บุคคลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการ 
     3. Self – Concept: เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ (Self-
image) ของตนหรือสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าเป็นตัวตนของเขาหรือองค์ประกอบที่เป็นลักษณะของตนเอง 
    4. Trait: คุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล เช่น อุปนิสัย พฤติกรรมในการประพฤติ
และปฏิบัติ การเป็นผู้น า การใช้เหตุผล ความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ลลล 
    5. Motive: แรงจูงใจ หรือแรงขับจากภายใน (Drive) จากตัวบุคคลให้แสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะที่เขาพึงประสงค์ เช่น ต้องการความส าเร็จในงาน ต้องการอ านาจ หรือต้องการในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งเป็นความต้องการซึ่งซ่อนลึกอยู่ในตัวบุคคล 
  สเปนเซอร์ (Spencer, 1993 อ้างถึงใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) อธิบายว่าภายใต้
ความหมายของคุณลักษณะเฉพาะของสมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ 

348 
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  1. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลมักเฝ้าคิดถึงตลอดเวลาหรือมัก
ต้องการตลอดเวลาซึ่งน าไปสู่การกระท าของบุคคล หรือ เป้าหมายเฉพาะบางเรื่อง ขณะเดียวกันก็ชี้
ทาง และคัดสรรพฤติกรรมให้แตกต่างจากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
  2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองที่ท า
สม่ าเสมอกับสถานการณ์หรือข่าวสารที่ได้รับ 
  3. มโนทัศน์ในตน (Self-concept) หมายถึง  ภาพลักษณะของตัวเอง  คุณค่าความเชื่อ
หรือทัศนคติของบุคคล 
  4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่บุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ  
  5. ทักษะ (Skills)  หมายถึง  ความสามารถที่จะแสดงออก หรือการกระท าเรื่องงาน
ทั้งท่ีเป็นงานด้านจิตใจหรือกายภาพ 
  และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะบุคคล ที่ส่งผลต่อ
ผลส าเร็จของงานนั้น Spencer และ Spencer (1993) อธิบายว่า สมรรถนะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยเจตนา 
(Intent) ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้านแรงจูงใจและลักษณะนิสัย (Motive or Trait Force) ที่ท าให้เกิดการ
กระท าที่น าไปสู่ผลลัพธ์ พฤติกรรมที่ปราศจากเจตนาไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะ ซึ่งเป็นลักษณะของ
ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผล ดังภาพประกอบ 
 

ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลของสมรรถนะ 
 
 
    
 
 
 จากแนวคิดของ Spencer และ  
 
 
 
 

จากแนวคิดของ Spencer and Spencer แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบของ
สมรรถนะซึ่งเป็นที่มาของสมรรถนะบุคคล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของงานสุกัญญา 
รัศมีธรรมโชติ (2548ก) ได้สรุปแนวคิดของ Shermon และ Parrry ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
Spencer และ Spencer ว่าสมรรถนะเกิดจากองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็น
บทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึ่งสัมพันธ์กับผลงาน และสามารถวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
และสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม และเป็นคุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันน ามาสู่ผลงานและ
น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ  ลักษณะของความสัมพันธ์ดังภาพประกอบ 

คุณลักษณะบุคคล พฤติกรรม ผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจ 
คุณลักษณะ 
วิธีคิด 
ความรู้ 

ความตั้งใจ การกระท า ผลลัพธ์ 

ทักษะ 
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ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงานและผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บอยแอทซิส (Boyatzis, 1982 อ้างถึงใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา , 2552) กล่าวว่า  
รูปแบบของสมรรถนะหมายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ  5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
  1. แรงจูงใจ (Motives) คือ  เรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ 
โดยปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและน าไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
  2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) คือ ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เหมือนกัน  แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับที่มีสติและ
ไม่มีสติ 
  3. ภาพลักษณ์  (Self-image) คือ  ความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจ 
ค าจ ากัดความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง 
           4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ  การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัดฐาน
ในสังคมท่ีเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมที่ตนอยู่ 
  5. ทักษะ (Skill)  คือ  ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
จนบรรลุเป้าหมายการท างาน 
 1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนา 
 โคลเบิร์ก (Kolberg) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งมีความเชื่อพ้ืนฐาน
ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ เพ่ือการปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม
ได้ โดยน าแนวเชื่อทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของเพียเจต์ (Piaget) คือ เชื่อว่า จริยธรรมนั้นมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเช่นกัน เพราะจริยธรรม
ของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้มากข้ึน โครงสร้างทางปัญญา
เพ่ิมพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม (Relativism) ซ่ึง
เชื่อว่าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับอายุ กาลเวลา สถานที่ วัฒนธรรม และสภาพการณ์ ซึ่งความหมาย
ว่า “ความถูกต้อง”“ความดี” “ความงาม” ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
  ทฤษฎกีารปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผล (Moral Reasoning) ของโคลเบิร์ก (Kolberg) ใช้

บุคคลมี Competency 
ที่จ าเป็นต่องาน 

Competencyก่อให้เกิดพฤติกรรม 
(การกระท าและความคิด) 
ที่จ าเป็นต่องาน 
 

พฤติกรรมก่อให้ผลงาน 
(สินค้าและบริการ) 
 ผลงานนัน้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ที่องค์การต้องการ 
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กิจกรรมที่ส าคัญในการพัฒนาจริยธรรมคือ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้ด าเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่มีความยากแก่การ
ตัดสินใจ  
  ขั้นตอนที่ 2 แยกผู้อภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
 
  ขั้นตอนที่ 3 ให้กลุ่มย่อยอภิปรายเหตุผล พร้อมหาข้อสรุปว่า เหตุผลที่ถูก – ผิด หรือ
ควรท า ไม่ควรท า เพราะเหตุอะไร  
  ขั้นตอนที่ 4 สรุปเหตุผลของฝ่ายที่คิดว่าควรท าและไม่ควรท า  
  มาคอเลย์ (Macauley, 1968  อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536) ได้ศึกษา
วิธีการพัฒนาบุคลากรและได้สรุปวิธีการพัฒนาบุคลากร 4 วิธีคือ 
  1. การเรียนรู้จากการท างานการเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากการท างานที่ท้าทาย
มากขึ้นเท่าใดย่อมเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นงานที่ท้าทายจะกระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์และ
ท างานดีขึ้นอย่างไรก็ตามงานที่ท้าทายจะท าให้ระดับความเครียดสูงขึ้นซึ่งผู้บริหารได้เรียนรู้วิธีจั ดการ
กับความเครียดการท างานท้าทายท าให้ช่วยส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2. การเรียนรู้จากคนอ่ืนการเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากคนอ่ืนเช่นเพ่ือนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเป็นต้นโดยจะเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นทรัพยากรที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ
ในการท างานได้ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็เป็นแหล่งส าคัญของการเรียนรู้เพราะจะเป็นตัวแบบของ
บทบาทและเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
           3. การเรียนรู้จากความผิดพลาดท าให้บุคลากรตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเองรู้จัก
จุดอ่อนของตนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองเพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
  4. การเรียนรู้จากการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนาการเป็นผู้น า
ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจวิธีการควบคุมกิจกรรมของกลุ่มช่วยให้มีความรู้รู้จัก
กระบวนการในการน าตลอดจนรู้จักเทคนิคที่จะปรับพฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
       เดสส์เลอร์ (Dessler, 1991)  ได้กล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการที่นิยมใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 3 วิธี คือ 
       1. วิธีขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Method) ได้แก่ 

1.1 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
1.2  การสอนงาน (Coaching) 
1.3  การแต่งตั้งเป็นกรรมการล าดับรอง (Junior Board) 
1.4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) 

 2. วิธีนอกการปฏิบัติงาน (Off-the-job Method) ได้แก่ 
2.1 กรณีศึกษา (Case Study Method) 
2.2 เกมการบริหาร (Management Game) 
2.3  การสัมมนาภายนอก (Outside Seminar) 
2.4  โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (University-related Program) 
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2.5  การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
2.6  การวิเคราะห์งานจากตัวอย่าง (The in-basket Technique) 
2.7  การปฏิบัติตามตัวแบบ (Behavior Model) 
2.8  การพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาในหน่วยงาน (In-house Development 

Center) 
3. เทคนิคพิเศษ (Special Technique) เป็นการพัฒนาโดยใช้เทคนิคพิเศเฉพาะ

ด้านเช่นเทคนิคการรับรู้ความรู้สึก (Sensitivity Training) เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งเป็นต้น 
  ยูคล์ (Yukl, 1998)  กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงจ าเป็นต้องมีทักษะและ
สมรรถนะการท างานที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาส่วนใหญ่จะจ าแนกเป็น 3 วิธีคือ 
  1. การสร้างโปรแกรมฝึกอบรม (Training Program) โดยมากจัดท าเป็นระยะสั้น
และจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ 
  2. การพัฒนากิจกรรม  (Developmental Activity) มักจัดท าในขณะปฏิบัติงานโดยใช้ 
ผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพหรือพ่ีเลี้ยงที่อาวุโสกว่าด้วยการมอบหมายงานทั้งนี้อาจเป็นงานเฉพาะกิจ
งานชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่าง  เพื่อรองรับการเลื่อนขั้น 
  3. การพัฒนาตนเอง (Self Development Activity) เป็นการพัฒนาตนเองด้วย 
การอ่านหนังสือมากทบทวนการใช้สื่ออุปกรณ์ในการศึกษาได้แก่การชมวีดีทัศน์การฟังและการศึกษา
โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนที่ 2  องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
   องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย 
2. สมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะประจ าสายงาน 
    สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี  3. การพัฒนาตนเอง  4. การ
ท างานเป็นทีม 

สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่  1. การออกแบบการเรียนรู้   2. การพัฒนาผู้เรียน   
3. การบริหารจัดชั้นเรียน  4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

2.2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ได้ศึกษาแนวคิดของเดวิด แมคเคลแลน (David C. 
McClelland, 1973); โคลเบอร์ก (Kohlberg), Boyatzis (1982); มาคอเลย์  (Macauley, 1968  
อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536); เดสส์เลอร์ (Dessler, 1991) และยูคล์ (Yukl, 1998) โดยมี
วิธีการพัฒนาในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 วิธี
ดังนี้ประกอบด้วย 
  1. การอบรม (Training) 
  2. การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา (Mentoring) 
  3. การสอนงาน (Coaching) 
            4. การประชุมสัมมนา (Conference) 
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            5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
   6. การจดักิจกรรม/การจัดค่าย (Organizing Activities/Organizingcamps) 
   7. การสร้างเครือข่าย (Networking) 
 
ส่วนที่  3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 
   3.1  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูซึ่งได้จากการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามแนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางการด าเนินงาน 
  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้  PNI Modified  โดยใช้สูตรPNI Modified  =  (I – D) 
                                                                  D 
เมื่อ PNI Modified  แทน ดัชนีเรียงล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น 
   I         แทน ค่าเฉลี่ย ( x )  สภาพที่ควรจะเป็น 
   D        แทน ค่าเฉลี่ย ( x )  สภาพที่เป็นจริง 
 
  ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินตัวชี้วัดของสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
แนวทางการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ตัวชี้วัดของสมรรถนะเพื่อมาวิเคราะห์ค่า PNI Modified  ที่สูงที่สดุ เพื่อน ามาพัฒนา

  
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือน าตัวชี้วัดของสมรรถนะมาวิเคราะห์ เพ่ือน ามาหาวิธีการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 

  เลือกตัวชี้วัดที่สูง และน ามาเลือกวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนา  
  เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
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  1. ประเมินจากปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ความรวดเร็ว ที่ เกิดจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 % และประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  30 %  โดยมีระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาครูก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะครู 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 

  น าผลการประเมินหลังการพัฒนาแจ้งทางเอกสารโดยใส่ซองจัดส่งเอกสารให้กับครู  
แจ้งทางวาจาโดยตรง และแจ้งทางออนไลน์แนบไฟล์จัดส่งทาง E-mail หรือ Fackbook ของครู 
 
3.2  เงื่อนไขความส าเร็จ 
   1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน 
   2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน 

3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การพัฒนา
ตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 
 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

1. การออกแบบ
การเรียนรู้ 
2. การพัฒนา
ผู้เรียน 
3. การบริหารจัด
ชั้นเรียน 
4. การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 

องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา 
1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นประเมินก่อน 
   การพัฒนา 
3. ขั้นพัฒนา 
4. ขั้นประเมินหลัง 
   การพัฒนา 
5. ขั้นข้อมูล  
  ย้อนกลับ 
 

วิธีการพัฒนา 
1. การอบรม (Training) หมายถึง
กระบวนการพัฒนาบุคคล เพื่อเพิม่พูนความรู้ 
สะสมประสบการณเ์พื่อน ามาปรบัปรุงพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
2. การชี้แนะ/ค าปรึกษา (Mentoring) 
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือใหค้ าปรึกษา
แนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรในระบบพ่ีเลีย้ง 
3. การสอนงาน (Coaching) หมายถึง การ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน วิธี
ปฏิบัติงานอย่างละเอียด ให้ค าแนะน า ให้
ก าลังใจและช่วยเหลือ 
4. การประชุมสัมมนา (Conference) 
หมายถึง ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนทัศนะ และ
ความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดแนวคดิและองค์
ความรู้ใหม่ ๆ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
sharing) หมายถึง การมารวมตัวกัน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ
และพัฒนาไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6. การจัดกิจกรรม/การจัดคา่ย (Organizing 
Activities/Organizing Camps) หมายถึง การจดั
ประสบการณผ์่านกิจกรรมค่ายเพื่อช่วยให้เกิด
การเรยีนรู้บูรณาการเรียนรูฝ้ึกปฏบิัติจริง 
7. การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง 
การประสานเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ใน
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมรว่มกันและ
ร่วมตัดสินใจ 
 

สมรรถนะ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 

1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน  4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน 5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษา 
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กรณีศึกษา ตัวอย่างการน ามาประยุกต์ใช้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ 
PNI Modified  โดยใช้สูตร PNI Modified  =  (I – D) 
                                                                  D 
ตารางท่ี 1 แสดงการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน

ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้สูตรค านวณโดยวิธี Priority Need Index: 
PNI 

สมรรถนะ 

ค่าเฉลี่ยของสภาพ
ที่ควรจะเป็น 

(I) 

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็นจริง 

(D) 

 

I-D 

PNI = 

(I-D)/D 
ล าดับ 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 
4.57 

 
3.92 

 
0.65 

 
0.16 

 
1 

2. การบริการที่ดี 4.68 4.21 0.47 0.11 3 

3. การพัฒนาตนเอง 4.59 3.99 0.60 0.15 2 

4. การท างานเป็นทีม 4.73 4.39 0.34 0.07 4 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การออกแบบการเรยีนรู ้

 
4.62 

 
3.99 

 
0.63 

 
0.15 

 
1 

2. การพัฒนาผู้เรียน 4.77 4.23 0.54 0.12 3 

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4.71 4.17 0.54 0.12 3 

4. การวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์

4.61 3.99 0.62 0.15 2 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการจ าเป็นสมรรถนะหลักของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับที่ส าคัญมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับความส าคัญมากที่สุด 
คือ  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ PNI = 0.16 รองลงมา การพัฒนาตนเอง PNI = 0.15  การบริการที่ดี PNI = 
0.11 และการท างานเป็นทีม PNI = 0.07 และพบว่า ความต้องการจ าเป็นสมรรถนะประจ าสายงาน
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ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับที่ส าคัญมากไปหาน้อย 
พบว่า ล าดับความส าคัญมากที่สุด คือ  การออกแบบการเรียนรู้ PNI = 0.15 รองลงมา การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ PNI = 0.15  การพัฒนาผู้เรียน PNI = 0.12 และการบริหารจัดชั้นเรียน PNI = 0.12 

ดังนั้น  ในสมรรถนะหลัก การมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีค่า PNI = 0.16 ในล าดับที่ 1 ที่มีค่าสูงที่สุดจึง
จ าเป็นต้องแก้ไขพัฒนาตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 

 
ขั้นที่ 2  ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเลือกตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีค่า PNI

สูงที่สุด เลือกมาพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อมาวิเคราะห์ค่า PNI Modified  ทีสู่งที่สุด และเลือก

ตัวชี้วัดของการมุ่งสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุด น ามาพัฒนา 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  

การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่ควรจะ

เป็น (I) 

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็นจริง 

(D) 

 
I-D 

PNI = 
(I-D)/D 

ล าดับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานอย่าง
เป็นขั้นตอน 

4.59 3.90 0.69 0.18 3 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ท าผลงานให้มีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาสาระ 

4.52 3.82 0.70 0.18 4 

3. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ
ให้มีคุณภาพ 

4.68 4.19 0.49 0.11 12 

4. วิเคราะห์ วางแผนแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกดิจากการ
ปฏิบัติงาน 

4.55 3.90 0.65 0.16 6 

5. แสวงหาความรู้ทีเ่กี่ยวกับวิชาชีพใหม ่
 ๆเพื่อการพัฒนาตนเอง 

4.67 4.08 0.59 0.14 10 

6. สามารถพัฒนาผลงานให้มี
ความสมบรูณ์ถูกต้อง 

4.57 3.94 0.63 0.15 8 

7. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ใน
การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

4.47 3.74 0.73 0.19 2 

8. สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ประกอบการท าผลงาน 

4.50 3.70 0.80 0.21 1 

9. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อ 
สนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

  4.59 3.91 0.68 0.17 5 

10. สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.50 3.90 0.60 0.15 9 

11. น าผลประเมินการปฏิบตัิงาน
มาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 

4.58 3.98 0.60 0.15 7 

12. ปรับปรุงพัฒนาคณุภาพใน 
การพัฒนางานให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4.61 4.02 0.59 0.14 11 
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ดังนั้น พบว่าตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีค่า PNI สูงที่สุด ได้แก่ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ประกอบการท าผลงาน มีค่า PNI = 0.21 

ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา   
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือน าตัวชี้วัดของการมุ่งผลสัมฤทธิ์มาวิเคราะห์ เพ่ือใช้มาหาวิธีการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 

 เลือกตัวชี้วัดที่สูงที่สุด คือ  สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการท าผลงาน และน ามา
เลือกวิธีการพัฒนาที่ เหมาะกับการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ มาใช้ประกอบการท าผลงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการพัฒนา 

1. การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ใช้ประกอบการท า
ผลงาน 

วิธีการพัฒนาที่ 1 การอบรมเรื่องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้รวมถึง
การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ เพ่ือใช้ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาหรือผล
การพัฒนาการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ และขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ 7 ขั้นตอน คือ 1. สร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา 2. 
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4. 
ก าหนดคุณลักษณะนวัตกรรมการเรียนรู้ 5. ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ 
6. วางแผนและด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้ ตรวจสอบทดลองและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 7. สรุปผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการพัฒนาที่ 2 การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา การสร้างระบบความช่วยเหลือครู
ในยามมีมีปัญหาในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการออกแบบ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล แนะน าการปรับปรุงหลังนิเทศการสอน และ
เทคนิคการพัฒนาโดยส ารวจทรัพยากรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ
จัดตั้งระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือการให้ค าชี้แนะ ค าปรึกษา จากผู้บังคับบัญชาและ 
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้างนวัตกรรมให้ผู้เรียน
อยู่เสมอ และน าไปสู่การท า กระตุ้นให้เกิดจากทดลองสื่อนวัตกรรมใหม่ๆที่
สามารถแก้ปัญหากับนักเรียนได้และติดตามผล 
 

วิธีการพัฒนาที่ 3  การสอนงานโดยถ่ายทอดกระบวนการท างานให้เกิดความ
เข้าใจในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนจัดท าสื่อ
นวัตกรรม การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
นวัตกรรมให้เหมาะกับผู้เรียนและเหมาะกับวัย เพ่ือจะน าไปเป็นประโยชน์ใน
การท าผลงานด้วย เพื่อดูการตอบสนองจากนักเรียนหลังจากท่ีได้ใช้
นวัตกรรมแล้ววิธีการพัฒนาที่ 4 การประชุมสัมมนาทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างและออกแบบนวัตกรรมสู่ผู้เรียนและน ามาใช้ในการแก้ปัญหากับผู้เรียน
จัดการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาบรรยาย
โดยครูผู้มีประสบการณ์ออกแบบนวัตกรรมและนวัตกรรม ICT 

วิธีการพัฒนาที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน โดยใช้โรงเรียนในสังกัดอปท. ทั้งในจังหวัดเดียวกัน นอกจังหวัดและ
ด้านสื่อนวัตกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและแลกเปลี่ยนปัญหาที่ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการพัฒนา 
1. การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้
ประกอบการท า
ผลงาน 

เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามประเมินผลจากการปรับปรุง
พัฒนาและจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนเพ่ือน าผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน โดยรวมถึงหน่วยงานอื่นและผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนรวม 

วิธีการพัฒนาที่ 6 จัดกิจกรรมให้มีบรรยากาศสร้างความภาคภูมิใจและเป็นส่วน
หนึ่งของสถานศึกษาและกิจกรรมที่ให้ครูได้น าเสนอสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ
นวัตกรรม ICT มาออกแบบสร้างสรรค์และน ามาทดลองใช้และช่วยกันให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และตามความต้องการของผู้เรียนมีกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศดูสื่อการ
เรียนการสอนและสามารถน ามาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 

  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประเมินจากปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ความรวดเร็ว ที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 70 %  และประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 30 %     

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้นไป 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาครูก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะครู 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของการพัฒนา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. น าผลการประเมินหลังการพัฒนามาแจ้งทางวาจาโดยตรง 
  2. น าผลการประเมินหลังการพัฒนามาแจ้งทางเอกสารโดยใส่ซองเอกสารเพ่ือจัดส่ง
เอกสารให้ถึงมือครู 
  3. น าผลการประเมินหลังการพัฒนามาแจ้งทางออนไลน์ แนบไฟล์จัดส่งทาง E – 
mail หรือ Facebook ของครู 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน   ในการการพัฒนาการมุ่ งผลสัมฤทธิ์  สิ่ งส าคัญมี
แผนพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยวิธีการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาครูเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการพัฒนากับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน 
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2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน  การค านึงถึงบุคลากรเป็นส าคัญ มีความยืดหยุ่นใน
การท างานจัดล าดับหน้าที่ จัดคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน การสื่อสารในการท างานทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในการให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานและการให้ความ
ช่วยเหลือในระหว่างการปฏิบัติงานรวมถึงเครื่องมือที่ช่วยปฏิบัติงานให้มีความสะดวกในการท างาน 

3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ จากการได้รับบทบาท
หน้าที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ให้การด าเนินงานทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจและได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 

4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพของครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนครูที่มีวิธีการท างานใหม่ ๆ บริหารงานเชิงรุก สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมกับครู 
นักเรียน บุคลากร ครอบครัวและชุมชน ประสานสัมพันธ์อันดี อ านวยความสะดวกระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนได้รับ
ทราบ 

5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบจุดอ่อน
ของครู ก็หาวิธีการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนโดยน าเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายมาช่วยให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถและสมรรถนะที่ยังขาดอยู่และชี้แจงวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูยอมรับเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลส่งผลให้เกิดความเข้าใจตกลงกันระหว่าง
ผู้บริหารและครู และผู้บริหารจะได้พัฒนาให้ตรงกับความสามารถและวางคนให้เหมาะสมกับงาน และ
ยังเป็นแนวทางในการเลื่อนต าแหน่งงานต่อไป 

6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษาระบบพี่เลี้ยง ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูให้มุ่งมั่นในงาน และการติดตามนิเทศท าให้ครูได้รู้ปรับพฤติกรรมใน
การกระตือรือร้นพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 

 
กรณีศึกษา  ตัวอย่างการน ามาประยุกต์ใช้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ 
PNI Modified  โดยใช้สูตร PNI Modified  =  (I – D) 
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ตารางที่ 3 แสดงการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและสรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้สูตรค านวณโดยวิธี Priority Need Index: PNI 

สมรรถนะ 
ค่าเฉลี่ยของ

สภาพที่ควรจะ
เป็น 
(I) 

ค่าเฉลี่ยของสภาพที่
เป็นจริง 

(D) 

 

I-D 

PNI = 
(I-D)/D 

ล าดับ 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
4.57 

 
3.92 

 
0.65 

 
0.16 

 
1 

2. การบริการที่ดี 4.68 4.21 0.47 0.11 3 

3. การพัฒนาตนเอง 4.59 3.99 0.60 0.15 2 

4. การท างานเป็นทีม 4.73 4.39 0.34 0.07 4 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การออกแบบการ
เรียนรู ้

 
4.62 

 
3.99 

 
0.63 

 
0.15 

 
1 

2. การพัฒนาผู้เรียน 4.77 4.23 0.54 0.12 3 

3. การบริหารจดัการ 
ชั้นเรียน 

4.71 4.17 0.54 0.12 3 

4. การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

4.52 3.99 0.62 0.13 2 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความต้องการจ าเป็นสมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับที่ส าคัญมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับ
ความส าคัญมากที่สุด คือ  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ PNI = 0.16 รองลงมา การพัฒนาตนเอง PNI = 0.15  
การบริการที่ดี PNI = 0.11 และการท างานเป็นทีม PNI = 0.07และพบว่า ความต้องการจ าเป็น
สมรรถนะประจ าสายงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับที่ส าคัญมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับความส าคัญมากที่สุด 
คือ  การออกแบบการเรียนรู้ PNI = 0.15 รองลงมา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ PNI = 0.15 การ
พัฒนาผู้เรียน PNI = 0.12 และการบริหารจัดชั้นเรียน PNI = 0.12 

ดังนั้น  ในสมรรถนะประจ าสายงาน การออกแบบการเรียนรู้  มีค่า PNI = 0.15 ในล าดับ
ที่ 1 ที่มีค่ามากที่สุดจึงจ าเป็นต้องแก้ไขพัฒนาตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นที่ 2  ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้  และเลือกตัวชี้วัดของการออกแบบการ

เรียนรู้ที่สูงที่สุด เลือกมาพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือมาวิเคราะห์ค่า PNI Modified  ที่สูงที่สุด และ

เลือกตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ที่สูงที่สุด น ามาพัฒนา 
  

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ
ประจ าสายงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการออกแบบการเรียนรู้ 

 

การออกแบบการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยของ

สภาพที่ควรจะ
เป็น 
(I) 

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็นจริง 

(D) 

 

I-D 

PNI = 
(I-D)/D 

ล าดับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ออกแบบการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสม 

4.67 3.97 0.70 0.17 5 

2. วิเคราะห์หลักสตูร ตัวช้ีวัดเพื่อ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้

4.65 4.02 0.63 0.15 6 

3. ออกแบบการเรียนรูต้ามความ
ต้องการของผู้เรียน 

4.59 3.88 0.71 0.18 1 

4. ออกแบบการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและแหลง่
เรียนรู้ที่หลากหลายได้ถูกต้อง 

4.56 3.87 0.69 0.17 3 

5. ออกแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานผลงาน
ให้เต็มศักยภาพของผู้เรยีน 

4.57 3.90 0.67 0.17 4 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้
คิดวิเคราะหส์ังเคราะห์ได้เหมาะสม
กับสาระการเรียนรู ้

4.59 3.90 0.69 0.17 2 

7. เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 

4.66 4.12 0.54 0.13 8 

8. จัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นปฏบิัติจริงและ
ปรับตามสถานการณไ์ด้อยา่งเหมาะสม 

4.62 4.07 0.80 0.13 9 

9. ออกแบบการวัดและประเมินผล
ในการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย 

  4.64 4.05 0.59 0.14 7 

10. การใช้เครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรูต้ามสภาพจริง 

4.67 4.12 0.55 0.13 10 
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ดังนั้น พบว่าตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ที่มีค่าที่สูงที่สุด ได้แก่ ออกแบบการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้เรียนมีค่า PNI = 0.18 

 
ขั้นที่ 3  ขั้นพัฒนา   
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือน าตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้มาวิเคราะห์ เพ่ือใช้มาหาวิธีการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 

 เลือกตัวชี้วัดที่สูงที่สุด คือ  ออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและน ามาเลือกวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะกับออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการพัฒนา 
1. ออกแบบการเรียนรู้
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนาท่ี 1 การอบรมและสนับสนุนครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักและมี
บทบาทส าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อบรม
วิธีการเตรียมการสอน ครูโดย วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่ม
ผู้เรียนตามความรู้ความสามารถ และมีความรูค้วามเข้าใจเพื่อก าหนดเรื่อง
หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้การเสริมแรง หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้
ข้อสังเกตรวมถึงประเมินผลการเรียน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานและ
ประเมินผลงานของผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 

วิธีการพัฒนาท่ี 2  การให้ค าชี้แนะ/ปรึกษา โดยแต่งตั้งระบบพี่เลี้ยง โดย
ผู้บังคับบัญชาผู้อ านวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ให้ค าปรึกษาและ
หาวิธกีารออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนับสนุนให้มีการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะมีปัญหาวิจัย
มากมายท่ีท้าทายความสามารถของครูในการค้นพบองคค์วามรู้ใหม่ เพื่อ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนต่อไป ผู้บริหารเชิญวิทยากรท่ี
ม ีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาให้ความรู้เบ้ืองต้นและ
แนะน าการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริงและตาม
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อปรับกระบวนการ
ทัศน์ใหม่ในการออกแบบการเรียนรู้ สร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง 
 

วิธีการพัฒนาท่ี 3  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับครูต่างสายช้ันต่างโรงเรียนใน
สังกัดเดียวกัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยากรของกรม 
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ตัวช้ีวัด วิธีการพัฒนา 
1. ออกแบบการเรียนรู้
ตามความต้องการ 
ของผู้เรียน 

 
 

ส่งเสริมล ในการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยมีชุมชน 
ผู้ปกครองและผู้เรียน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และกลั่นกรองความรู้
ร่วมกัน แสวงหาความรู้ท่ีเน้นการใช้เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการ โดยต้ัง
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าเครื่องมือท่ีสร้างไปและเพื่อน าข้อมูล
มาออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนและได้ทดลองใช้ เพื่อ
สามารถปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เรียน ชุมชน 
ผู้ปกครอง 
วิธีการพัฒนาท่ี 4  จัดกิจกรรมใหค้รูได้ให้นักเรียน 
ได้เลือกเรื่องท่ีจะเรียน  วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนโดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้  เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ท้ังในและนอกโรงเรียน เรียนโดยบูรณาการสาระ ทักษะ และ
คุณธรรม จัดกิจกรรมหรือดูแลให้กิจกรรมด าเนินไปตามแผน และต้องคอย
สังเกต บันทึกพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม เพื่อ
สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินจากการจัดกิจกรรมและน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
วิธีการพัฒนาท่ี 5  การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนร่วมและมหาวิทยาลัย 
แล้วร่วมกับศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแนวทางการออกแบบการ
เรียนรู้ตามความต้องการของผูเ้รียนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เกิดจากสภาพจริงส่งผลถึง
ผู้เรียนและสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประเมินจากปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ความรวดเร็ว ที่ เกิดจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 %  และประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 30 %     

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้นไป 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาครูก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะครู 
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ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของการพัฒนา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. น าผลการประเมินหลังการพัฒนามาแจ้งทางวาจาโดยตรง 
  2. น าผลการประเมินหลังการพัฒนามาแจ้งทางเอกสารโดยใส่ซองเอกสารเพ่ือจัดส่ง
เอกสารให้ถึงมือครู 
  3. น าผลการประเมินหลังการพัฒนามาแจ้งทางออนไลน์ แนบไฟล์จัดส่งทาง E – 
mail  หรือ Facebook ของครู 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

1. การท าแผนพัฒนาครูที่ชัดเจน  ในการการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ สิ่งส าคัญมีแผน
ที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยวิธีการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาครูเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการพัฒนากับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน โดย
น ามาประยุกต์ใช้หลักการเรียนการสอน วิธีสอนสามารถน าไปทดลองใช้จริงและน าผลทดลองและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

2. การสร้างบรรยากาศในการท างาน  อ านวยความสะดวกด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบสื่อที่หลากหลาย ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงสื่อ ให้ค าแนะน านิเทศการใช้สื่อ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ยืดหยุ่นวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ น า
จิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช้ ช่วยเสริมครูให้มีเทคนิคการสอนให้เกิดความน่าสนใจเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและการท างาน 

 3. การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ จากการได้รับบทบาท
หน้าที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ การด าเนินงานก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการ
ปฏิบัติของผู้เรียนได้ รวมถึงมีการปรับปรุงจากผลการประเมิน วิเคราะห์ผู้เรียน ท าให้ครูเกิดความ
กระตือรือร้นในการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ จัดล าดับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท าให้เกิด
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณส่งเสริมศักยภาพของครูออกแบบวิธีการสอน สื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
เครื่องมือประเมินการวัดผลและประเมินผลให้เหมาะกับผู้เรียนที่เกิดจากสภาพจริง และระบบการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีและระบบพ่ีเลี้ยงเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุน 
 5. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบจุดอ่อนของ
ครู ก็หาวิธีการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนโดยน าเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายมาช่วยให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถและสมรรถนะที่ยังขาดอยู่และชี้แจงวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูยอมรับเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลส่งผลให้เกิดความเข้าใจตกลงกันระหว่าง
ผู้บริหารและครู 

6. การกระตุ้นให้เห็นความส าเร็จของครู ผู้เรียนและสถานศึกษาคอยให้ความช่วยเหลือ 
จัดการมอบบทบาทหน้าที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน 
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เสริมแรงและเป็นผู้ติดตามตรวจสอบเพ่ือจะได้ออกแบบการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลเพ่ือน ามา
ประเมินผู้เรียนได้หลากหลายเหมาะสมกับวัยและสามารถน าผลไปใช้ในชีวิตจริงได ้

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความมีประโยชน์ องค์ประกอบร่างรูปแบบ   

การพัฒนาสมรรถนะของครูเกี่ยวกับส่วนน า องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรถนะครู และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 

องค์ประกอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ความมีประโยชน์ 

x  S.D. ระดับ 

ส่วนน า    

หลักการและเหตุผล 4.44 0.52 มาก 
วัตถุประสงค์ 4.77 0.44 มากที่สุด 
แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 4.44 0.88 มาก 
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู    

สมรรถนะ 4.55 0.52 มากที่สุด 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.55 0.52 มากที่สุด 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู    

กระบวนการพัฒนา    
ขั้นเตรียมการ 4.55 0.52 มากที่สุด 
ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 4.66 0.50 มากที่สุด 
ขั้นพัฒนา 4.33 0.70 มาก 
ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 4.44 0.72 มาก 
ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 4.33 1.00 มาก 
เงื่อนไขความส าเร็จ 4.44 0.72 มาก 
การน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 4.66 0.50 มากที่สุด 

การน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ (การออกแบบการ
เรียนรู้) 

4.44 0.52 
มาก 

โดยรวม 4.51 0.50 มากที่สุด 
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    จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบหลักของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม มีประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของครูระดับมาก
ที่สุด ( x  = 4.51, S.D. = 0.50)  

  เมื่อพิจารณาส่วนน าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์มีประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของครูระดับ
มากที่สุด ( x  = 4.77,  S.D. = 0.44) รองลงมา คือ หลักการและเหตุผล ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) 
และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบมีประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 
4.44, S.D. = 0.88) 
    องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ มีประโยชน์ในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.55, S.D. = 0.52) และ ( x = 4.55, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูด้านกระบวนการพัฒนาเกี่ยวกับขั้นประเมินก่อนการพัฒนา มี
ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ขั้น
เตรียมการ ระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) ขั้นประเมินหลังการพัฒนา ระดับมาก ( x = 
4.44, S.D. = 0.72) ขั้น พัฒนา ระดับมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.70) และขั้นข้อมูลย้อนกลับมี
ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 1.00) ส่วนด้านเงื่อนไข
ความส าเร็จมีประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของ ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.72) 

      ส าหรับการน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์)มีประโยชน์ในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด (x  = 4.66, S.D = 0.50) และการน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ 
(การออกแบบการเรียนรู้) มีประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก (x  = 4.44, S.D. = 0.52) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม องค์ประกอบร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของครูเกี่ยวกับส่วนน า องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะครู และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 

องค์ประกอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ความเหมาะสม 

x  S.D. ระดับ 

ส่วนน า    
หลักการและเหตุผล 4.45 0.46 มาก 
วัตถุประสงค์ 4.77 0.44 มากที่สุด 
แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 4.22 0.83 มาก 
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการ 
พัฒนาสมรรถนะครู 

   

สมรรถนะ 4.66 0.50 มากที่สุด 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.44 0.52 มาก 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู    
กระบวนการพัฒนา    
ขั้นเตรียมการ 4.44 0.52 มาก 
ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 4.44 0.52 มาก 
ขั้นพัฒนา 4.44 0.52 มาก 
ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 4.44 0.52 มาก 
ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 4.44 0.52 มาก 
เงือ่นไขความส าเร็จ 4.44 0.52 มาก 
การน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 4.44 0.52 มาก 
การน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ (การออกแบบ
การเรียนรู้) 

4.33 0.50 มาก 

โดยรวม 4.45 0.46 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบหลักของร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม มีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะ
ของครู ระดับมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.46)  
 เมื่อพิจารณาส่วนน าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.77, S.D = 0.44) รองลงมา คือ หลักการและเหตุผล มีความเหมาะสมในการ
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พัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.46) และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
มีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.22, S.D. = 0.83) 
 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูเกี่ยวกับสมรรถนะมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะมีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูด้านกระบวนการพัฒนาเกี่ยวกับขั้นเตรียมการ ขั้นประเมินก่อนการ
พัฒนา ขั้นพัฒนา ขั้นประเมินหลังการพัฒนา และขั้นข้อมูลย้อนกลับ มีความเหมาะสมในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) ทุกขั้นตอนตามล าดับ  

ส่วนด้านเงื่อนไขความส าเร็จความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของครูระดับมาก ( x = 
4.44, S.D. = 0.52) 

ส าหรับการน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์) มีความเหมาะสมในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) และการน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ 
(การออกแบบการเรียนรู้) มีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.33, 
S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความถูกต้องครอบคลุม องค์ประกอบร่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูเกี่ยวกับส่วนน า องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรถนะครู และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 

องค์ประกอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ความถูกต้องครอบคลุม 

x  S.D. ระดับ 
ส่วนน า    
หลักการและเหตุผล 4.44 0.52 มาก 
วัตถุประสงค์ 4.44 0.52 มาก 
แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ 4.22 1.09 มาก 
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู    
สมรรถนะ 4.55 0.52 มากที่สุด 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.44 0.52 มาก 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู    
กระบวนการพัฒนา    
ขั้นเตรียมการ 4.33 0.70 มาก 
ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 4.44 0.72 มาก 
ขั้นพัฒนา 4.44 0.52 มาก 
ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 4.55 0.52 มากที่สุด 
ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 4.55 0.52 มากที่สุด 
เงือ่นไขความส าเร็จ 4.33 0.50 มาก 
การน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 4.44 0.52 มาก 
การน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ (การออกแบบการ
เรียนรู้) 

4.55 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.43 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบหลักของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม มีความถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะ
ของครรูะดับมาก ( x =4.43, S.D.=0.46) 

 เมื่อพิจารณาส่วนน าเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์มีความถูกต้องครอบคลุม 
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ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก (x  = 4.44, S.D. = 0.52) และ (x = 4.44, S.D. = 0.52) รองลงมา 
คือ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ มีความถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับ
มาก  ( x = 4.22, S.D. = 1.09) ตามล าดับ  
  องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูเกี่ยวกับสมรรถนะมีความถูกต้อง
ครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด (x  = 4.55, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะมีความถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก (x  = 4.44, S.D. = 0.52) 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูด้านกระบวนการพัฒนาเกี่ยวกับขั้นประเมินหลังการพัฒนาและขัน้
ข้อมูลย้อนกลับมีความถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะของครูระดับมากที่สุด (x  = 4.55, S.D. = 
0.52) รองลงมา คือ ขั้นพัฒนาระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) และขั้นประเมินก่อนการพัฒนามีความ
ถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด (x  = 4.44, S.D. = 0.72) 

ส่วนด้านเงือนไขความส าเร็จมีความถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนาสมรรถนะของครูระดับมาก ( x  
= 4.33, S.D. = 0.50) 
          ส าหรับการน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์)มีความเหมาะสมการพัฒนาสมรรถนะของ
ครู ระดับมาก (x  = 4.44, S.D. = 0.52) และการน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ (การออกแบบการ
เรียนรู้) มีความเหมาะสมการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด (x  = 4.55, S.D. = 0.52) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเป็นไปได้ องค์ประกอบร่างรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะของครูเกี่ยวกับส่วนน า องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสม
รถนะครู และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู 

องค์ประกอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ความเป็นไปได้ 

x  S.D. ระดับ 
ส่วนน า    
หลักการและเหตผุล 4.39 0.42 มาก 

วัตถุประสงค์ 4.55 0.52 มากที่สุด 

แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 4.22 0.97 มาก 

องค์ประกอบของสมรรถนะและวธิีการพัฒนาสมรรถนะครู    

สมรรถนะ 4.66 0.50 มากที่สุด 

วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.33 0.50 มาก 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะคร ู    

กระบวนการพัฒนา    

ขั้นเตรียมการ 4.44 0.52 มาก 

ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 4.44 0.52 มาก 

ขั้นพัฒนา 4.55 0.52 มากที่สุด 

ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 4.44 0.52 มาก 
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องค์ประกอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ความเป็นไปได้ 

x  S.D. ระดับ 

ขั้นข้อมูลย้อนกลับ 4.44 0.52 มาก 

เงือ่นไขความส าเร็จ 4.22 0.44 มาก 

การน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธ์ิ) 4.33 0.50 มาก 

การน ามาสมรรถประจ าสายประยกุต์ใช้ (การออกแบบการเรียนรู้) 4.44 0.52 มาก 

โดยรวม 4.39 0.42 มาก 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบหลักของร่างรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม มีความถูกต้องครอบคลุมในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.39, S.D. = 0.42)  

เมื่อพิจารณาส่วนน าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ ในการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ หลักการและเหตุผลระดับมาก ( x  = 4.39, 
S.D. = 0.42) และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ระดับมาก ( x  = 4.22, S.D. = 0.97)  

องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมีความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ วิธีการพัฒนาสมรรถนะมีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.50) กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านกระบวนการพัฒนาเกี่ยวกับขั้นพัฒนา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนะของ
ครู ระดับมากที่สุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นประเมินก่อนการ
พัฒนา ขั้นประเมินกลังการพัฒนา ขั้นข้อมูลย้อนกลับ มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนะของครู
ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.52) ทุกขั้นตอนตามล าดับ 

ส่วนด้านเงือนไขความส าเร็จมีความเป็นไปได้ ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  
= 4.22, S.D. = 0.44) 

ส าหรับการน ามาสมรรถหลักประยุกต์ใช้ (มุ่งผลสัมฤทธิ์)มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา
สมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.33, S.D = 0.50) และการน ามาสมรรถประจ าสายประยุกต์ใช้ 
(การออกแบบการเรียนรู้) มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนะของครู ระดับมาก ( x  = 4.44, 
S.D. = 0.52) 
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      เลขท่ีแบบประเมิน............................  
 

แบบประเมิน 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  

2. เอกสารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
    2.1 เอกสารเนื้อหาของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.2 แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน า
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านให้ความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบประเมินในครั้งนี้  ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงต่อการตอบข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

     นางสาวณัฐชยา  แก้วคง 
         นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
          มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชี้แจง   โปรดเติมเครื่องหมาย  /ลงในที่ตรงกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ           ชาย        หญิง 

อายุ         ต่ ากว่า 30  ปี 

    30 - 39  ป ี

              40 - 49  ปี 

              50 ปีขึ้นไป 

การศึกษา 

   ปริญญาเอก  
   ปริญญาโท   
   ปริญญาตรี  
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ตอนที่ 2 การประเมินความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ 
ค าชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย ลงในช่องค าตอบแสดงระดับความเห็นว่าสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
 5    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมากที่สุด 
 4    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมาก 
          3     หมายถึง   ความมีประโยชน์ /ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
1    หมายถึง   ความมีประโยชน์ /ความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการ 
ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า           
          1.1 หลักการและเหตุผล           
          1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ            
          1.3 แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนา
รูปแบบ 

          

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 

          

2.1 สมรรถนะ           

        2.2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ           

ส่วนที่ 3  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู           
         3.1 กระบวนการพัฒนา           

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ           

              ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนการ
พัฒนา 

          

              ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา           
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา           
ขั้นที่ 5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ           

3.2 เงื่อนไขความส าเร็จ           
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ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
     ลงชื่อ...................................................... ................. 
                                                                    (                                                      )          

                                                   ต าแหน่ง......................................................................................... 

                                                   โรงเรียน............................................................................................. 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการ
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ โดยภาพรวม 

 

การน ารูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะครูไปใช้  

ระดับความคิดเห็น 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ส่วนที่ 1 ส่วนน า 4.27 0.53 มาก 4.05 0.49 มาก 

2. ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ
สมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะครู 

4.64 0.50 มากที่สุด 4.27 0.56 มาก 

3. ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครู 

4.39 0.52 มาก 4.04 0.53 มาก 

โดยภาพรวม 4.43 0.37 มาก 4.04 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์

ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้โดยภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.43, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับ
แรกคือ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมีประโยชน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.50) รองลงมา ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมีประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.52) และส่วนที่ 1 ส่วนน า มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, 
S.D. = 0.53) ตามล าดับ  

      ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้โดยภาพรวมระดับมากที่สุด (X = 4.04, S.D. = 0.53) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรกคือ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ
สมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.56) 
รองลงมา ส่วนที่  1 ส่วนน ามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.49) และส่วนที่  3 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (X  = 4.04, S.D. = 0.53) ตามล าดับ            
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า  

ระดับความคิดเห็น 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. หลักการและเหตุผล 4.33 0.62 มาก 4.01 0.58 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.27 0.61 มาก 4.02 0.57 มาก 

3. แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนา 
   รูปแบบ 

4.20 0.67 มาก 4.11 0.62 มาก 

โดยภาพรวม 4.27 0.53 มาก 4.05 0.49 มาก 

 
จากตารางที่ 6  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์

ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 1 ส่วนน า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ล าดับแรกคือ หลักการและเหตุผล มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.62) 
รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.61) และ
แนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 1 ส่วนน า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 
4.05, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรกคือ 
แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมากที่สุด (X = 4.11, S.D. = 0.62) รองลงมา
คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.57) และหลักการและ
เหตุผล มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.58) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  ส่วนที่  2
องค์ประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนา 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์ 

ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบ
ของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.64, S.D. = 
0.50) เมื่อพิจารณาความมีประโยชน์ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปใช้ เป็นรายด้าน พบว่าจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรกคือ วิธีการพัฒนา
สมรรถนะ มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ สมรรถนะ มี
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63, S.D. = 0.54) ตามล าดับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้เป็นราย
ข้อ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย   ล าดับแรกคือ สมรรถนะ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 
4.28, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ วิธีการพัฒนาสมรรถนะ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, 
S.D. = 0.61) ตามล าดับ 

 

 

ส่วนที่ 2 

องค์ประกอบของสมรรถนะและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะครู  

ระดับความคิดเห็น 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. สมรรถนะ 4.63 0.54 มากที่สุด 4.28 0.59 มาก 

2. วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.64 0.53 มากที่สุด 4.26 0.61 มาก 

โดยภาพรวม 4.64 0.50 มากที่สุด 4.27 0.56 มาก 



317 
 

ตารางท่ี 8   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการน ารูปแบบ
การพั ฒ นาสมรรถนะครู สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ไป ใช้  ส่ ว น ที่  3 
กระบวนการพัฒนาสมรรถครู  

ส่วนที่ 3  

ระบวนการพัฒนาสมรรถครู  

ระดับความคิดเห็น 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. กระบวนการพัฒนา 4.47 0.49 มาก 4.47 0.49 มาก 

1.1 ขั้นเตรียมการ 4.61 0.51 มากที่สุด 4.03 0.58 มาก 

1.2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 4.54 0.55 มากที่สุด 4.03 0.59 มาก 

1.3 ขั้นพัฒนา 4.44 0.63 มาก 3.98 0.62 มาก 

1.4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 4.41 0.67 มาก 4.06 0.67 มาก 

1.5 ขั้นข้อมูลย้อนกลับ  4.35 0.70 มาก 4.10 0.66 มาก 

2. เงื่อนไขความส าเร็จ  4.31 0.69 มาก 4.03 0.68 มาก 

โดยภาพรวม 4.39 0.52 มาก 4.04 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์

ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้  ส่ วนที่  3 
กระบวนการพัฒนาสมรรถครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ล าดับแรกคือ กระบวนการพัฒนามีประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.47, S.D = 0.49) โดยมีองค์ประกอบย่อยของกระบวนการพัฒนา ได้แก่ ขั้น
เตรียมการ มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ขั้นประเมินก่อน
การพัฒนา มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.55) ขั้นพัฒนามีประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.63) ขั้นประเมินหลังการพัฒนา มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.41, S.D. = 0.67) และขั้นข้อมูลย้อนกลับมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35, S.D. = 0.70) 
ตามล าดับ 

ส่วนเงื่อนไขความส าเร็จ มีประโยชน์อยู่ ในระดับมาก (X  = 4.31, S.D. = 0.69) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด



318 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 4.04, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นไปใช้ เป็ นรายข้อ  จากค่ าเฉลี่ ยจากมากไปน้ อย ล าดับแรกคื อ 
กระบวนการพัฒนามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.49) โดยมีองค์ประกอบ
ย่อยของกระบวนการพัฒนา ได้แก่ ขั้นข้อมูลย้อนกลับ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, 
S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ขั้นประเมินหลังการพัฒนา มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, 
S.D. = 0.67) ขั้นเตรียมการ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.58) ขั้นประเมิน
ก่อนการพัฒนา มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.59) และขั้นพัฒนา มีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.62) ตามล าดับ 

ส่วนเงื่อนไขความส าเร็จ ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.68) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

                            - ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี  3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ภูมิภาค 
จ านวนคร ู

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ภาคเหนือ  5,531 63 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,414 131 

ภาคกลาง  3,391 39 

ภาคตะวันออก  3,544 41 

ภาคใต้  6,041 69 

ภาคตะวันตก  3,143 36 

รวม 33,064 379 
 

ที่มา: สถิติข้อมูลครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2558)  

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 
2.1) จ าแนกจ านวนประชากรที่เป็นครูสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายภาคแบ่งจ านวนครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ออกเป็น 6 ภูมิภาค (ตามการปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันตก 

2.2) สุ่มโรงเรียนแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้ได้โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วน 

2.3) สุ่มครูแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ได้ตัวแทนครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดในโรงเรียน อบจ. โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร โรงเรียนเทศบาล
เมือง โรงเรียนเทศบาลต าบลตามสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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การก าหนดจ านวนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนครู 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคเหนือ) 
17 จังหวัด 

ก าแพงเพชร 9 157 2 
เชียงราย 33 731 9 
เชียงใหม่ 38 574 7 
ตาก 17 506 6 
นครสวรรค์ 17 467 5 
น่าน  5 106 1 
พะเยา 8 168 2 
พิจิตร 15 313 3 
พิษณุโลก 14 289 3 
เพชรบูรณ์ 10 278 3 
แพร่ 15 310 4 
แม่ฮ่องสอน 8 120 1 
ล าปาง 11 252 3 
ล าพูน 13 267 3 
สุโขทัย 26 546 6 
อุตรดิตถ์ 8 361 4 
อุทัยธานี 5 86 1 
 252 5,531 63 
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การก าหนดจ านวนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ู
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ) 
20 จังหวัด 

อุดรธานี 28 768 8 
หนองบัวล าภู 2 22 1 
เลย 18 267 3 
หนองคาย 9 216 2 
อ านาจเจริญ 6 74 1 
บึงกาฬ 3 26 1 
สกลนคร 16 352 4 
นครพนม 8 194 2 
มุกดาหาร 4 71 1 
ขอนแก่น 44 1,480 17 
มหาสารคาม 32 704 8 
ร้อยเอ็ด 15 318 4 
ยโสธร 18 259 3 
กาฬสินธุ์ 20 578 7 
นครราชสีมา 81 2,538 29 
ชัยภูมิ 33 871 10 
บุรีรัมย์ 7 271 3 
สุรินทร์ 10 203 2 
ศรีสะเกษ 49 1,238 14 
อุบลราชธานี 26 964 11 
 429 11,414 131 
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การก าหนดจ านวนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ู
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคกลาง) 
8 จังหวัด 

ชัยนาท 7 205 2 
นนทบุรี 54 1,041 11 
ปทุมธานี 15 404 5 
พระนครศรีอยุธยา 22 444 5 
ลพบุรี 12 361 4 
สิงห์บุรี 5 75 1 
สระบุรี 24 633 8 
อ่างทอง 8 228 3 
 147 3,391 39 

 
การก าหนดจ านวนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ู
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคตะวันออก) 
9 จังหวัด 

จันทบุรี 8 318 5 
ฉะเชิงเทรา 10 289 3 
ชลบุร ี 31 1,077 13 
ตราด 2 64 1 
นครนายก 3 97 1 
ปราจีนบุรี 15 357 5 
สมุทรปราการ 17 432 6 
สระแก้ว 15 491 2 
ระยอง 17 419 5 
 118 3,544 41 
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การก าหนดจ านวนครูเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ู
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคใต้) 
14 จังหวัด 

นราธิวาส 10 354 4 
ชุมพร 6 185 2 
ปัตตานี 13 375 4 
ยะลา 12 314 4 
สงขลา 22 872 10 
พัทลุง 13 427 5 
สตูล 7 133 2 
นครศรีธรรมราช 32 964 11 
ตรัง 12 359 4 
กระบี่ 11 212 2 
ภูเก็ต 21 790 9 
พังงงา 9 237 3 
สุราษฎร์ธานี 31 684 8 
ระนอง 3 135 1 
 202 6,041 69 
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การก าหนดจ านวนครูสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ู
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคตะวันตก) 
8 จังหวัด 

กาญจนบุรี 9 270 3 
นครปฐม 18 593 7 
ประจวบคีรีขันธ์ 17 381 4 
เพชรบุรี 13 399 5 
ราชบุรี 13 466 5 
สมุทรสงคราม 8 163 2 
สมุทรสาคร 14 610 7 
สุพรรณบุรี 11 261 3 
 103 3,143 36 

 
ตารางท่ี 3.2 การก าหนดผู้บริหารสถานศึกษาตามเขตภูมิศาสตร์ 

ภูมิภาค 
จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ภาคเหนือ  363 53 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  769 111 

ภาคกลาง  240 35 

ภาคตะวันออก  239 35 

ภาคใต้  412 60 

ภาคตะวันตก  228 33 

รวม 2,251 327 
 

ที่มา: สถิติข้อมูลครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2558)  

2.1)  จ าแนกจ านวนประชากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายภาคแบ่ง
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จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค ออกเป็น 6 ภูมิภาค (ตามการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาค
ตะวันตก 

2.2)  สุ่มโรงเรียนแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้ได้โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วน 

2.3) สุ่มผู้บริหารแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ได้ตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดในโรงเรียน อบจ. โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร โรงเรียนเทศบาลเมือง โรงเรียน
เทศบาลต าบลตามสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

การก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคเหนือ) 
17 จังหวัด 

ก าแพงเพชร 9 10 1 
เชียงราย 33 41 6 
เชียงใหม่ 38 41 6 
ตาก 17 30 4 
นครสวรรค์ 17 36 5 
น่าน  5 9 1 
พะเยา 8 14 2 
พิจิตร 15 24 4 
พิษณุโลก 14 18 3 
เพชรบูรณ์ 10 19 3 
แพร่ 15 25 4 
แม่ฮ่องสอน 8 5 1 
ล าปาง 11 20 3 
ล าพูน 13 14 2 
สุโขทัย 26 30 4 
อุตรดิตถ์ 8 21 3 
อุทัยธานี 5 6 1 
 252 363 53 
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การก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด 
จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวน 
ผู้บริหาร 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
20 จังหวัด 

อุดรธานี 28 60 9 
หนองบัวล าภู 2 3 1 
เลย 18 21 3 
หนองคาย 9 16 2 
อ านาจเจริญ 6 7 1 
บึงกาฬ 3 - - 
สกลนคร 16 26 4 
นครพนม 8 14 2 
มุกดาหาร 4 4 1 
ขอนแก่น 44 92 13 
มหาสารคาม 32 58 8 
ร้อยเอ็ด 15 27 4 
ยโสธร 18 18 3 
กาฬสินธุ์ 20 40 6 
นครราชสีมา 81 154 22 
ชัยภูมิ 33 62 8 
บุรีรัมย์ 7 19 3 
สุรินทร์ 10 12 2 
ศรีสะเกษ 49 73 10 
อุบลราชธานี 26 63 9 
 429 769 111 
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การก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคกลาง) 
8 จังหวัด 

ชัยนาท 7 14 2 
นนทบุรี 54 80 11 
ปทุมธานี 15 19 3 
พระนครศรีอยุธยา 22 33 5 
ลพบุรี 12 25 4 
สิงห์บุรี 5 6 1 
สระบุรี 24 48 7 
อ่างทอง 8 15 2 
 147 240 35 

 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคตะวันออก) 
9 จังหวัด 

จันทบุรี 8 21 3 
ฉะเชิงเทรา 10 22 3 
ชลบุร ี 31 83 12 
ตราด 2 4 1 
นครนายก 3 4 1 
ปราจีนบุรี 15 23 3 
สมุทรปราการ 17 25 3 
สระแก้ว 15 32 4 
ระยอง 17 25 4 
 118 239 35 
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การก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคใต้) 
14 จังหวัด 

นราธิวาส 10 24 3 
ชุมพร 6 13 2 
ปัตตานี 13 33 5 
ยะลา 12 18 3 
สงขลา 22 57 8 
พัทลุง 13 29 4 
สตูล 7 22 3 
นครศรีธรรมราช 32 64 10 
ตรัง 12 24 4 
กระบี่ 11 19 3 
ภูเก็ต 21 44 6 
พังงา 9 10 1 
สุราษฎร์ธานี 31 48 7 
ระนอง 3 7 1 
 202 412 60 

 
การก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด 
 

ภาคภูมิศาสตร ์ จังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
(ภาคตะวันตก) 
8 จังหวัด 

กาญจนบุรี 9 24 4 
นครปฐม 18 44 6 
ประจวบคีรีขันธ์ 17 25 4 
เพชรบุรี 13 27 4 
ราชบุรี 13 27 4 
สมุทรสงคราม 8 14 2 
สมุทรสาคร 14 45 6 
สุพรรณบุรี 11 22 3 
 103 228 33 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล    นางสาวณัฐชยา  แก้วคง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด   5 มกราคม  2525 
สถานที่เกิด    จังหวัดนครสวรรค์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน    14 ซอยเทศบาล 12  ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง 
     จังหวัดนครสวรรค์ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547   ปริญญาบัตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 
 พ.ศ. 2548   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 พ.ศ. 2551   ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2547   เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
                                                    อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 พ.ศ. 2548   ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง  

จังหวัดชัยนาท 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 
ที่ท างานปัจจุบัน    โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
รางวัลที่ได้รับ    หนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี 2556 ของคุรุสภา 
     คนดีศรีชัยนาท ประจ าปี 2560 ในวันครู ครั้งที่ 61  
                                                    จังหวัดชัยนาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
 


