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การสั งเคราะห์ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ด้านการวิเคราะห์
สั งเคราะห์ และการวิจัยเพือ่ พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เฉลิมพร วังศรีคูณ1 อดุลย์ วังศรีคูณ2 กิตติพงศ์ พิพฒ
ั น์ ศิวพงศ์ 3
(วันที่รับบทความ: 4 สิ งหาคม 2561; วันแก้ไขบทความ: 15 กันยายน 2561; วันตอบรับบทความ: 10 ตุลาคม 2561)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 10 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และแบบประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลโดย วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนา การวัดและ
ประเมินผล โดยกระบวนการพัฒนา แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 โครงการอบรมภาคทฤษฎี ส่ วนที่ 2 โครงการ
เชิ งปฏิ บัติการในภาระประจาสายงานครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา และ 2) ผลการประเมิ นความ
เหมาะสมของกระบวนการพัฒนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า กระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.75,
S.D.=0.54) รองลงมาคื อ หลักการมี ค วามเหมาะสมมากที่ สุด ( X =4.71, S.D.=0.50) วัต ถุ ป ระสงค์มี ค วาม
เหมาะสมมาก ( X =4.36, S.D.=0.91) การวัดและการประเมินมีความเหมาะสมมาก ( X =4.36, S.D.= 0.91)
สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมมีประโยชน์ นาไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
คาสาคัญ: สมรรถนะประจาสายงานครู , ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั
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The Synthesis of Teachers’ Functional Competency Development in the Aspects
of Analysis, Synthesis, and Research for Learner Development in Educational
Opportunity Expansion Schools of Office of the Basic Education Commission
Chalermporn Wangsrikoon1 Adul Wangsrikoon2 Kitipong Pipatsiwapong3
(Received: August, 04, 2018; Revised: September, 15, 2018; Accepted: October, 10, 2018)

Abstract
The purposed of research were 1) to the synthesis of teachers’functional competency development
and 2) to evaluate the synthesis of teachers’ functional competency development in the aspects of analysis,
synthesis, and research for learner development in educational opportunity expansion schools of office of the
basic education commission. The purposive sample were 10 experts who specialized in the teachers’ functional
competency development and research for learner development in educational. The tools of research were the
synthesis of teachers’ functional competency development in the aspects of analysis, synthesis, and research for
learner development and evaluation functional. The collected data was focus group discussions approach by
experts then analysis data were mean and division.
The research result found that: 1)The teachers’ functional competency development were divided that
elementary, aims to functional, progress & present and the evaluation of process and developmental process
implementation. The implementation is divided into 2 parts 1) theoretical project. Consists of knowledge with
the average between 2) practical project for teachers’ functional competency. And 2) the evaluation of process
was found that progress & present are the most suitable ( X =4.75, S.D.=0.54). The next, the Elementary
suitable ( X =4.71, S.D.= 0.50). aims to functional, suitable ( X = 4.36, S.D.=0.91). and the evaluation of
process suitable ( X = 4.36, S.D.= 0.91). The research were concluded that the assessment of the suitability by
experts. The developed was appropriate and useful to help the Teachers’ functional competency development in
the aspects of analysis, synthesis, and research for learner development.
Keywords: Teachers’ functional Competency, Analysis Synthesis and Research
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บทนา
การพัฒนาครู ของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้การพัฒนาครู โดยการอบรมสร้ างความรู ้ ความเข้าใจทั้งด้าน
เนื้อหาและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้เป็ นสื่ อในการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ผลการศึกษาสภาพปั ญหาด้านการเรี ยนการสอนจากข้อเสนอเชิ ง
นโยบายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553) ซึ่ งพบว่า
ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของครู และบุคลากรทางการศึ กษาไม่สอดคล้องกับคุ ณ ภาพการศึ กษา
เท่าที่ควรอีกทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุนของผูเ้ กี่ยวข้องขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจยั มา
ใช้ในการพัฒนาเรี ยนการสอนเนื่องจากครู ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจ นอกจากนี้ สภาพปั ญหาการพัฒนาครู
พบว่า ครู ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมากแต่ขาดการติดตามประเมินผล กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้กาหนด
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาครู คณาจารย์และบุ ค ลากรทางการศึ กษา พุ ทธศักราช 2549-2551 เพื่ อให้
สามารถพัฒนาไปสู่ การพัฒนาวิชาชี พและการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชี พ กระทรวงศึ กษาธิ การจึ ง
กาหนดนโยบายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 4 ภูมิภาค เร่ งพัฒนาครู แนวใหม่มุ่งพัฒนา
ให้ครู มีสมรรถนะประจาสายงาน 6 สมรรถนะได้แก่ 1) การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ 2) การ
พัฒนาผูเ้ รี ยน 3) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน 5)
ภาวะผูน้ าครู 6) การสร้างความสัมพันธ์และการร่ วมมือกับชุ มชนเพื่อจัดการเรี ยนรู ้ โดยนาเสนอแนวการ
พัฒนาครู ไว้ 3 รู ปแบบได้แก่ การอบรมหรื อพัฒนาตามนโยบาย การอบรมหรื อพัฒนาโดยยึดโรงเรี ยนเป็ น
ฐาน การอบรมเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทาหน้าที่ให้การศึกษา ซึ่ ง
มีบทบาทสัมพันธ์กบั นักเรี ยนโดยตรง (สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1, 2556)
การพัฒนาครู ท้ งั ด้านความรู ้ ความสามารถปัจจัยสาคัญ คือ การสร้างความสัมพันธ์และการร่ วมมือกัน เพื่อ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมหรื อ มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่าชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ (Professional
Learning Community: PLC) (Burkley&Hicks, 2005) คื อ การรวมตัวของครู ในโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีจดั การเรี ยนรู ้ให้ศิษย์เรี ยนรู ้ได้ (วิจารณ์ พาณิ ช, 2555) ซึ่ งรู ปแบบชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งคุณภาพทั้งด้านวิชาชี พ และผลสัมฤทธิข ของนักเรี ยน
ซึ่ ง พบว่าชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิข ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านสู งขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเที ยบกับโรงเรี ยนรู ปแบบเดิ มๆโรงเรี ยนสามารถ
บรรลุ ค วามส าเร็ จ ได้โ ดยส่ ง เสริ มการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC) (Hord, 1997) และจากรายงานการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาแนวโน้มคุณลักษณะของครู
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ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562) พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562)
มี 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชี พ (Professional Knowledge and Experiences) 2)
ด้านบุคลิ กภาพของครู (Professional Teacher Personalities) 3) ด้านภาวะผูน้ าการพัฒนาการศึ กษา
(Leadership for Educational Development) 4) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ(Professional
Virtues and Code of Ethics)โดยมีคุณลักษณะเด่นด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึ กษา ซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็ นครู มืออาชี พ (Professional Teacher) (สานักงานเลขาธิ การ
คุรุสภา, 2553) สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ อง การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะครู
ในศตวรรษที่ 21 พบว่าด้านการคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนมี ความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด (อัญชลี สุ ขในสิ ทธิข , 2560)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
วิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ครู มีสมรรถนะประจาสายงานมีความสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส าหรั บ การจัด การศึ กษาในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ กษานั้น ครู บางส่ ว นต้อ งรั บ ผิ ด ชอบงาน
โครงการและงานสอน ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา ซึ่ งมีพฒั นาการของเด็ก แนวหลักสู ตร
แนวจัดการเรี ยนรู ้ ระบบการวัดและประเมินผลที่แตกต่างกัน สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคการ
ทางานของครู ในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดมา หากมีการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงาน
ครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานที่ เหมาะสมจะส่ งผลต่ อการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนก่อเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ผูว้ ิจยั ในฐานะ
ผูร้ ับผิดชอบการบริ หารงานบุคคลจึ งมีแนวคิ ดที่ จะพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ แ ละการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาผู ้เ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ทั้ง นี้ โดยใช้ ก ระบวนการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยน ครู
ได้เกิ ดความรู ้ ทักษะ และความสามารถตามสมรรถนะประจาสายงานที่จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงานของครู
และเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิจริ งก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในภาระงานต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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2. เพื่ อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์สังเคราะห์และ
การวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็ นการนาทฤษฎี แนวคิดที่ได้จากการจากหน่วยงานการพัฒนาครู และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มาผสมผสานกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง (Self– directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์
เป็ นฐาน การเรี ยนรู ้ผงั มโนทัศน์ การพัฒนาสมรรถนะโดยกระบวนการพบกลุ่ม ผูว้ ิจยั ดาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
แนวคิดทฤษฎี
1. แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะประจาสาย
งานครู (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน: 2553)
2. แนวคิดในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้และ
การประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ (ทิศนา แขมมณี ,
2551: Andeson,1997; Joyce and Weil, 1996)
3. การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
4. การเรี ยนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็ นฐาน
5. แนวคิดวิธีระบบ (Systerm Approach)
6. การออกแบบจัดกิจกรรม (Wiggins and
McTighe, 2005)
7. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาครู และ
นักเรี ยนโดยใช้เครื อข่ายวิจยั การศึกษา(สมบัติ
นพรัตน์, 2555)
8. การสร้าชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้(Professional
Learning ommunity) (Burkley&Hicks, 2005)
9. ระดมความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 10 ท่าน
(focus group)

สมรรถนะประจาสายงานครู
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพือ่ พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ การวิจัยเพือ่
พัฒนาผู้เรียน
ระยะที่ 1 อบรมภาคทฤษฎี สาระองค์ประกอบ 6
ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ การวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระยะที่ 2 โครงการเชิงปฏิบตั ิการตามภาระประจา
สายงานครู สู่การ ปฏิบตั ิงานจริ งและใช้
กระบวนการ (PLC) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจัดการ
เรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ประเมินคุณภาพ
กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะประจาสาย
งานครูด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษากระบวนการพัฒ นาสมรรถนะประจ าสายงานครู ด ้า นการวิ เ คราะห์
สั ง เคราะห์ และการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาผู ้เ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการโดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนาแบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จากเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาครู และพัฒ นา
มาตรฐานการศึ กษาแหล่งข้อมูลได้แก่ 1) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 2) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) สานักงานเลขาธิ การครุ สภา
ระยะที่ 2 สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ แ ละการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาผู ้เ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับร่ างโดยนาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนา
ในระยะที่ 1 มาร่ างกระบวนการพัฒนาและนาเสนอที่ปรึ กษาเป็ นผูป้ ระเมินความเหมาะสม โดยดาเนิ นการ
2 วิธี 1) วิธีจดั สนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (focus group) โดยผูว้ ิจยั จะได้ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพเพื่อนามาปรับปรุ ง
ให้ได้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่เหมาะสม 2) ประเมินคุณภาพของกระบวนการพัฒนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 10 ท่าน
ระยะที่ 3 การประเมินคุณภาพของกระบวนการพัฒนาใน 4 มิติ (Stufflebeam and Shinkfield,
2007: 87-89) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และรวบรวมข้อมูลที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ พิจารณาในด้านความ
เป็ นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และอรรถประโยชน์ของกระบวนการพัฒนามี การวิเคราะห์
คุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าเฉลี่ย ( X )และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยนาเสนอข้อมูล
แบบตารางประกอบความเรี ยง และพิ จารณาตามเกณฑ์คือ ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.50 ขึ้ นไป ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าเครื่ องมือนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (มาเรี ยม นิ ลพันธ์, 2555 ) และการ
แปลผลพิจารณาดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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สรุ ปผลการวิจยั
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการพัฒนาทัว่ ไปเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงาน
ครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวคิดวิธีระบบ (System Approach)
จากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู แบ่ง
ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ปั จจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ การระบุจุดมุ่งหมายของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจา
สายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ การวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การกาหนดบทบาทของวิทยากร หลักสูตรการพัฒนา กาหนด
พฤติกรรมผูเ้ ข้าอบรม การจัดกระบวนการพัฒนา
3) การควบคุม (Control) ได้แก่ การควบคุมกิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาในการอบรม และ
การประเมินผลการพัฒนา
4) ผล (Output) ได้แก่ ผลที่ได้จากการพัฒนา ซึ่ งเป็ นคะแนนจากการทากิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.5 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ได้แก่ การปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ระยะที่ 2 สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาฉบับร่ าง โดยนาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ
การพัฒนาในระยะที่ 1 มาร่ างเป็ นกระบวนการพัฒนา เพื่ อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูว้ ิจยั ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ดังนี้
1) แนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง (Self – directed learning)
2) แนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์เป็ นฐาน
3) กระบวนการพบกลุ่ม
เพื่อสังเคราะห์กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนา การ
วัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการพัฒนา โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 10 ท่าน สามารถสรุ ปผลการ
ประเมินความเหมาะสมด้า นองค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการ
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสาย
งานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จานวน 4 องค์ประกอบ
องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนา
1. หลักการของกระบวนการพัฒนามีความเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาสะท้อนให้เห็นเป้ าหมายชัดเจน
3. กระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมและแสดงจุดเน้นของการจัดกิจกรรม
การพัฒนา
4. แนวการวัดและประเมินชัดเจน
รวม

4.71
4.36

S.D. ระดับการประเมิน
0.50
มากที่สุด
0.91
มาก

4.75

0.54

มากที่สุด

4.36
4.55

0.91
0.71

มาก
มากที่สุด

X

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า
กระบวนการพัฒนามี ความเหมาะสมมากที่ สุ ด ( X =4.75, S.D.=0.54) รองลงมาคื อ หลักการมี ความ
เหมาะสมมากที่สุด ( X =4.71, S.D.= 0.50) วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมมาก ( X =4.36, S.D.= 0.91)
การวัดและการประเมินมีความเหมาะสมมาก ( X =4.36, S.D.=0.91) สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.55, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ถือว่า มี
ความเหมาะสมมีประโยชน์สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
อภิปรายผลการวิจยั
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนิ นกระบวนการพัฒนา 4 องค์ประกอบ 1) ปั จจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ การระบุวตั ถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ การวิจยั เพื่ อพัฒนา
ผู ้เ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การกาหนดบทบาทของวิทยากร หลักสูตรการพัฒนา กาหนดพฤติกรรมผู ้
เข้าอบรม และการจัดกระบวนการพัฒนา 3) การควบคุม (Control) ได้แก่ การควบคุมกิจกรรมการพัฒนา
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ระยะเวลาในการอบรม และ 4) การประเมินผลการพัฒนาผล (Output) ได้แก่ ผลที่ได้จากการพัฒนา ซึ่ ง
เป็ นคะแนนจากการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ยนข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback)ได้ แ ก่ ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขขั้ นตอนของ
กระบวนการพัฒนาที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Knirk and Gustafson (1986) ที่
ได้ออกแบบวิธีระบบสาหรับการสอนหรื อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ไว้ 3 ส่ วนโดยแต่ละส่ วนมีองค์ประกอบที่
ดาเนินการสัมพันธ์กนั คือ 1) การกาหนดปั ญหา 2) การออกแบบ และ 3) การพัฒนา ความเหมาะสมของ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิ นความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) หลักการของกระบวนใช้หลักพื้นฐานแนวคิ ดจากทฤษฎี
องค์ประกอบระบุได้ชดั เจนและสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ตามกาหนด
2) วัตถุประสงค์มีความชัดเจน มี การวางแผนเพื่อกระตุน้ ผูเ้ ข้าพัฒนาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ตามกาหนด 3)
กระบวนการพัฒนามีลกั ษณะสาคัญสะท้อนให้เห็นขั้นตอนที่ ชดั เจนและมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก
แหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย 4) การวัดและประเมินผล ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรให้ผเู ้ ข้ารับการ
พัฒนาประเมินตนเอง และมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาและกาหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา และกระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมสามารถพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู
โดยการนาแนวคิดการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง (Self – directed learning) ซึ่ งเป็ นการพัฒนาที่เน้นให้ครู ผรู ้ ับ
การพัฒนาได้เรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองจากการนาองค์ความรู ้ใน ส่ วนที่ 1 โครงการภาคทฤษฎี
ไปสู่ การพัฒนาส่ วนที่ 2 โครงการเชิ งปฏิ บตั ิ การในภาระงานประจา ซึ่ งผูเ้ ข้ารั บการพัฒนาจะสามารถ
ควบคุมและนาตนเองในการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลาวัลย์ ทองมนต์ (2541) พบว่า ครู นกั วิจยั มี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองสู งกว่าครู ที่ไม่เป็ นนักวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งนาแนวคิดนี้ มาพัฒนาสมรรถนะ
ประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน อันจะนามาซึ่ งครู ผรู ้ ับการ
พัฒนามีประสบการณ์โดยตรงและมีคณะวิทยากร Coaching and Mentoring สนับสนุนให้ครู มีวิธีการที่
เหมาะสมกับความถนัด และความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิ ดของ Kolb
(1983) และ Eva & Susan (2001) ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
มีส่วนร่ วมในประสบการณจริ ง 2) การสะท้อนการกระทา 3) สรุ ปแนวคิดและหลักการ 4) ประยุกต์และ
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นาไปใช้ ซึ่ งผูว้ ิจยั นาแนวคิ ดนี้ มาใช้ เพื่อช่ วยให้ครู ผรู ้ ับการพัฒนานาไปสะท้อนแนวคิ ดและสร้างความ
เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภาระงานในหน้าที่ประจาสายงานได้จริ ง และ
นากระบวนการพบกลุ่มเป็ นแนวทางการศึกษาหาความรู ้ อีกวิธีหนึ่ งเพื่อช่ วยแก้ไขข้อคาถามของครู ผรู ้ ับ
การพัฒ นาได้ม าพบปะแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน ด้ว ยการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC) มาร่ วมในการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็ นตัวช่วยให้ครู ผรู ้ ับการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเดิ มๆ ให้ครู เกิ ดการรวมมือรวมพลังจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และครู ได้สะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยมุ่งพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดีกบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วิจารย์ พาณิ ช (2558) ได้ให้นิยามว่า ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ หมายถึงการรวมตัวกัน
ของครู อาจารย์ ในโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้ศิษย์ และ
งานวิจยั ของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการดาเนินการในรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พจะนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพ และผลสัมฤทธิข ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
จากสรุ ปผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะประจาสาย
งานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ครู ตอ้ งมีความรู ้ ความเข้าใจ
สามารถนาประสบการณ์ ข องตนเองมาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กับเพื่ อ นครู จ ะเป็ นประโยชน์ ใ นการปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิตามภาระงานในหน้าที่
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานครู ดา้ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
วิจยั เพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาผลเฉพาะบางพื้นที่ เพื่อจะให้ได้องค์ความรู ้ที่ต่อยอดจากการวิจยั
2. ควรมีการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาครู ในแต่ละพื้นที่ มาเป็ นกรอบการวิจยั และพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานครู โดยอาจจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากการวิจยั ครั้งนี้
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