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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3) ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วิธีด าเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 235 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2) สร้ างและ
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยจัดท า (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมี
ส่วนร่วมและน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 13 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
ขั้นตอนท่ี 3) ประเมินรูปแบบโดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 47 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนความ
ต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย2.1)หลักการและเหตุผล2.2)วัตถุประสงค์2.3)กรอบแนวคิด/ทฤษฎี2.4)
กระบวนการพัฒนาซึ่งประกอบด้วยรายการปฏิบัติ 3 ด้าน คือ 2.4.1) ด้านความรู้เรื่องการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการการเรียนรู้ และเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนจ านวน 15 รายการ 2.4.2) สมรรถนะด้านทักษะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานการท างานเป็นทีมและการพัฒนาผู้เรียนจ านวน  13 รายการ 2.4.3) สมรรถนะด้านเจตคติเรื่องภาวะ
ผู้น าของครูเรื่องการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจ านวน 11 รายการ 2.5) ประโยชน์ที่ได้รับ 3) รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมทุกองค์ประกอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(µ = 3.83) และมีความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก( µ = 3.80) ซึ่งสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ท่ี µ = 3.80  
ค าส าคัญ: สมรรถนะครู, การมีส่วนร่วม 
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Abstract 
               The objectives of this research were: 1) to study the problems and needs for participatory 
development of teachers’ competency in the schools governed under the secondary educational 
service area 3; 2) to construct and examine the model for participatory development of teachers’ 
competency in the schools governed under the secondary educational service area 3; and 3) to 
evaluate the suitability and feasibility of the model for participatory development of teachers’ 
competency in the schools governed under the secondary educational service area 3. The research 
was conducted in three stages as following: Stage 1: studying the problems and needs for 
participatory development of teachers’ competency by using 235 administrators and teachers as 
samples, which were obtained by multi-stage sampling, and five-scale questionnaire with reliability of 
0.94 as research instrument.  Data were analyzed for mean and standard deviation. Stage 2: 
constructing and examining the model for participatory development of teachers’ competency. A 
model development for participatory development of teachers’ competency was created and 
examined for the content validity and structural validity through focus group meetings of 13 
professors. The research instrument was the records of group conversation and the data were 
analyzed by content analysis techniques. Stage 3: assessment of the model by gathering the 
opinions from 47 school administrators of the secondary educational service office area 3. The 
research instrument was an evaluation form for suitability and feasibility of the model, and the data 
were analyzed for mean and standard deviation. The results showed that 1) the problems of 
participatory development of teachers’ competency were at a moderate level, whereas the overall 
needs were at a high level; 2) The model for participatory development of teachers’ competency in 
the schools governed under the secondary educational service area 3 consisted of 2.1) principles and 
rationales, 2.2) objectives, 2.3) conceptual frameworks/theories, 2.4) development process that 
contained three competencies, including 2.4.1) 15 lists of practice for the knowledge of curriculum 
administration and learning management and the research for learners’ development, 2.4.2) 13 lists 
of practice for skills in achieving the teamwork performance and developing the students,  2.4.3) 11 
lists of practice for attitudes towards teachers’ leadership regarding the relationship and cooperation, 
and 2.5) the benefits from this research; 3) The model for participatory development of teachers’ 
competency had overall suitability at high level (µ= 3.83) and its feasibility was also found to be at a 
high level (µ= 3.80) which was higher than the standard criteria at µ= 3.80. 
Keyword: Teacher Competency, Participatory 
 
1. บทน า 
 การจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีมีคุณภาพจะท าให้เกิด
การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้นั้นต้อง
อาศัยครูเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา เพราะปัจจัยส าคัญ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จทางการศึกษาคือ “ครู” 
ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน [1] ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึงควรเป็นวิชาชีพของคนดี คนเก่ง
ในสังคมและผู้ประกอบวิชาชีพน้ีควรเป็นต้นแบบทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติกา รปฏิบัติการ
ด ารงชีวิต และสามารถช้ีน าสังคมไปในทางที่ดี และ
เหมาะสม ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะในทุก 
ๆ ด้านที่มีผลต่ออาชีพของตน และความยั่งยืนขององค์กร
การพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
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จัดการการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมีระบบ  และเกิด
คุณภาพสูงสุดจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาในยุคปัจจุบัน แต่ในสภาพความเป็นจริง
ปัจจุบันพบว่า ครูผู้จัดการการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการการเรียนรู้
คุณภาพของครูทั้งที่จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนจากส านักต่าง ๆ การวิจัย และความเห็น
นักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าปัจจุบันครูมีความรู้
ความสามารถมีคุณธรรม และจริยธรรมต่ า ซึ่งหากครู
ผู้จัดการการเรียนรู้มีคุณภาพหรือสมรรถนะที่สูง ปัญหาที่
กล่าวข้างต้นอาจไม่เกิดขึ้นหรือรุนแรง แนวคิด และความ
เป็นมาของสมรรถนะมาจากแนวคิดของนักวิชาการที่
หลากหลายเพื่อค้นหาคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ 
ความรู้ ทักษะความสามารถตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ 
     การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ
ของสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิด
โอกาสให้ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาตามกระบวนการในด้านบริหารวิชาการ 
งบประมาณบุคคล และบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ และ
แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการขององค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ เกิดการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาตามกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักว่าทุกคน ทุก
ฝ่ายต้องเรียนรู้ รับรู้ร่วมกัน การด าเนินงานทั้งองค์กรมิใช่
เพียงผู้เดียวเท่านั้น ครูจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนหรือ
องค์กรเพราะถ้าครูทุ่มเทในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
หรือขององค์กรของตนแล้วความต้องการขวัญ และ
ก าลังใจของผู้บริหารต่างปรารถนาให้บุคคลขององค์กรมี
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะท า
ให้ได้ผลงานที่มีปริมาณ และคุณภาพ  ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในโรงเรียนของครูเป็นสิ่งที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
     ปัญหาดังกล่าวประกอบกับข้อเสนอแนะของสมศ. ใน
การน าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่าวิกฤติสู่ความเป็น
มาตรฐานนั้นมีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ สถาบันพัฒนาครูต้อง
เร่งพัฒนาจัดการปฏิรูปครู พัฒนาสมรรถนะครูให้สอดรับ
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบ

ราชการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ดังนั้น องค์กรจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     2.  เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
     3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 
235 คน 
 
3. วิธีด าเนินวิจัย 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหา และความต้องการการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     ขั้นตอนที่ 2 สร้าง และตรวจสอบการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     ขั้นตอนที่ 3การประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
4. ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
     4.1  ผลการศึกษาปัญหา และความต้องการของ
ผู้บริหาร และครูในการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 สรุปได้ดังนี้ 
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            4.1.1ผลการวิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสมรรถนะครูของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า ในด้าน
ความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills)และด้านเจต
คติ (Attitudes) รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅� = 2.92) โดยมีปัญหาสูงสุดในด้านทักษะ(Skills) 
เรื่องการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง          
(�̅� = 3 . 20 )  และมี ปัญหาต่ า สุ ด ในด้ าน เจตคติ 
(Attitudes) เรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(�̅� = 2.72)  
           4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการการมีส่วน
ร่วม จากตารางพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีระดับความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครูในด้านต่าง ๆ ในระดับปานกลางถึงระดับ
มาก โดยมีความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูในด้าน
ความรู้ (Knowledge) เรื่องการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08) เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับมาก (�̅� = 3.80)ด้าน
ด้านทักษะ (Skills)  เรื่ องการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.80) เรื่องการ
บริการที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.44) เรื่องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.43) เรื่อง
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97)  เรื่อง
การพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77) เรื่องการ
บริหารจัดการช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.46)ด้านเจตคติ (Attitudes) เรื่องจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.44)เรื่องภาวะผู้น าของครูอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
3.82)เรื่องการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.85)โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
วิจัยตั้งแต่ 3.50ขึ้นไปมาท าการวิจัย 
      4.2 การสร้าง และตรวจสอบรูปแบบ  พบว่า 
ผู้บริหารและครูมีปัญหาและความต้องการ โดยมีความ
ต้ อ งการกา รพัฒนาสมร รถนะครู ในด้ านความรู้ 
(Knowledge) เรื่อง    การบริหารหลักสูตร และการ
จัดการการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08) เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับมาก (�̅� = 3.80)ด้าน
ด้ านทักษะ (Skills)  เ รื่ อ งการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ในการ

ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.80) เรื่องการ
ท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97)  เรื่องการ
พัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77) ด้านเจตคติ 
(Attitudes) เรื่ องภาวะผู้น าของครูอยู่ ในระดับมาก 
(�̅� = 3.82) เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมืออยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.85) รวม 3 ด้านมี
ทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้วิจัยโดยใช้เกณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด (3.51-
4.50,4.51-5.00) น ามาร่างเป็นรูปแบบ 
       4.3 ผลการร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จากการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
13 คน      มีประเด็นในการสนทนาจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ตอนท่ี 1 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยกับ
การร่างรูปแบบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงแล้ว
สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
และน ามาสร้างรูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
และรายการปฏิบัติรวม 39 รายการ 
  4.3.1 ด้านที่ 1) ด้านความรู้ (Knowledge)    
1.1 เรื่องการบริหารหลักสูตร และการจัดการการเรียนรู้    
1 .2  เ รื่ อ งการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาผู้ เ รี ยนมี จ านวน 4 
องค์ประกอบ รวมรายการปฏิบัติจ านวน 15 รายการ 
ได้แก่องค์ประกอบ  ที่ 1 ร่วมวางแผนศึกษาปัญหา และ
ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติ
จ านวน 4 รายการ องค์ประกอบที่ 2 ร่วมด าเนินการ
จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู มี
รายการปฏิบัติจ านวน 3 รายการองค์ประกอบที่ 3 ร่วม
ตรวจสอบ/ก ากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะครู มี
รายการปฏิบัติจ านวน 3 รายการองค์ประกอบที่ 4 ร่วม
แก้ไขพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการ
ปฏิบัติจ านวน 2 รายการ (ดังตารางในบทที่ 4 หน้า 198-
201) 
           4.3.2 ด้านที่ 2) ด้านทักษะ (Skills) ได้แก่ 2.1 
เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน2.2 เรื่องการ
ท างานเป็นทีม 2.3 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนมีจ านวน 4
องค์ประกอบรวมรายการปฏิบัติจ านวน 13 รายการ 
ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ร่วมวางแผนศึกษาปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติ
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จ านวน 4 รายการ  องค์ประกอบท่ี 2 ร่วมด าเนินการตาม
แผน/จัดท าแผนในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการ
ปฏิบัติ จ านวน 3 รายการ องค์ประกอบที่  3  ร่วม
ตรวจสอบ/ก ากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะครูมี
รายการปฏิบัติจ านวน 3 รายการ องค์ประกอบที่ 4 ร่วม
แก้ไขพัฒนาปรับปรุงติดตามประเมินผลในการจัดท าแผน
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการ
ปฏิบัติจ านวน 3 รายการ           
  4.3.3 ด้านที่ 3) ด้านเจตคติ (Attitudes)     
3 . 1  เ รื่ อ งภาวะผู้ น าของครู  3 . 2  เ รื่ อ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือมีจ านวน 4องค์ประกอบ
รวมรายการปฏิ บั ติ จ าน วน  11  ร ายกา ร  ไ ด้ แ ก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ร่วมวางแผนศึกษาปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครู  มีรายการปฏิบัติ
จ านวน 4 รายการองค์ประกอบที่ 2       ร่วมด าเนินการ
จัดท าแผน/โครงการ/การจัดกิจกรรมตามแผนในการ
พัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติจ านวน 2 รายการ
องค์ประกอบที่ 3 ร่วมตรวจสอบ/ก ากับติดตาม   ในการ
พัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติจ านวน 2 รายการ
องค์ ประกอบที่  4  ร่ วมแก้ ไ ข/พัฒนา/ปรั บปรุ ง /
ประเมินผลในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติ
จ านวน 3 รายการ  
      4.4 ผลการประเมินความเหมาะสม  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากในทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม x̅ =3.83 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับหลักการ
และเหตุผลอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅=3.89 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.72 องค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับกรอบแนวคิด/ทฤษฎีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.75 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในด้านความรู้ (Knowledge) รวม 2 เรื่อง
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.88 องค์ประกอบ
ของรูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้านทักษะ (Skills) 
รวม 3 เรื่องอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.80 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้าน
เจตคติ (Attitudes) รวม 2 เรื่ องอยู่ ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.90 
      4.5 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากในทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
x̅ =3.80 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับหลักการ และ
เหตุผลอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.71 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.78 องค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับกรอบแนวคิด/ทฤษฎีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.79 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในด้านความรู้ (Knowledge) รวม 2 เรื่อง
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.87 องค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้านทักษะ (Skills) 
รวม 3 เรื่องอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.81 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้าน
เจตคติ (Attitudes) รวม 2 เรื่ องอยู่ ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.77 
 
5. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการอภิปราย
ผลที่เกี่ยวข้องกับผลการวจิัย ดังน้ี 
     5.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูที่ครูมีปัญหา และความต้องการที่จะพัฒนา 
ได้แก่ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) คือ 1.1 เรื่องการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 1.2  เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีจ านวน 4องค์ประกอบ รวม
รายการปฏิบัติจ านวน 15 รายการ2) ด้านทักษะ (Skills) 
คือ 2.1 เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน2.2เรื่อง
การท างานเป็นทีม 2.3 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนมีจ านวน 4
องค์ประกอบ รวมรายการปฏิบัติจ านวน 13 รายการ 3) 
ด้านเจตคติ (Attitudes) คือ 3.1 เรื่องภาวะผู้น าของครู 
3.2เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือมี
จ านวน 4องค์ประกอบ รวมรายการปฏิบัติจ านวน 11 
รายการ ในแต่ละประเภทมีองค์ประกอบ จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมด าเนินการ 
3) ร่วมตรวจสอบ/ก ากับติดตาม 4) ร่วมแก้ไขพัฒนา
ปรับปรุงรวมรายการปฏิบัติจ านวน 39 รายการ ข้อ
ค้นพบทั้ งหมดนี้ เ ป็นการบู รณาการองค์ความรู้ ที่
หลากหลายทั้งในเชิงการบริหาร และเชิงการพัฒนา
วิธีการเข้าด้วยกันเพราะการพัฒนาสมรรถนะครูของ
โรงเรียนซึ่ งเป็นองค์กรหนึ่งในด้านการศึกษาจะให้
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ผู้บริหารผู้มีอ านาจใช้อ านาจพัฒนาอยู่แต่เพียงผู้เดียวมิได้
เพราะอ านาจบริหารไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่ผู้บริหารเพียงคน
เดียวรวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารจะต้องใช้
ศักยภาพที่สู งมาก เพื่อให้ครู เข้าร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะครูอย่างสมัครใจ และเต็มใจ ดังนั้นผู้บริหาร
และครูต้องร่วมมือกันด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยการหา
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิด
ของนักวิชาการหลายท่านในเชิงบริหาร เชิงปฏิบัติการ
และเชิงประเมินผล สอดคล้องกับความคิดเห็นของ[2] 
การบริหารจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องมีกระบวนการ
บริหารอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 
เป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยก าหนดว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไร และด าเนินการเมื่อไร เพื่อให้ส าเร็จตามแผนที่
วางไว้ การวางแผนต้องควบคุมทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาว 2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมาย
งานให้คนในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จ
ก็จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จด้วย 3) การเป็น
ผู้น า (Leading)  เป็นการจูงใจหรือชักน าหรือกระตุ้นหรือ
ช้ีทิศทางให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและ
เน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิต ในระยะยาวที่
สูงกว่า 4) การควบคุม (Controlling)เป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหารที่จะต้องรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการ
ด า เนินงานเปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ และท าการตัดสินใจไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
คือ หลักการบริหารที่ส าคัญในการบริหารประการหนึ่งที่
สามารถน าพาไปสู่ ความส า เ ร็ จ ได้  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
     5.2 หลักการการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญ และมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการท างานร่วมกัน 
เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้า
มามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินการ ความคิดเห็นถูกรับฟัง และน าไปปฏิบัติ ที่
ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม

หรือการด าเนินการนั้น ๆ ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็น
พลังในการขับเคลื่อนให้การด าเนินการนั้น ๆ จึงจะ
ประสบความส าเร็จสูงสุด การพัฒนาสมรรถนะครูในอดีต
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีอ านาจเป็นผู้ก าหนดขึ้น จึง
ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะของผู้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ผู้รับการพัฒนาสมรรถนะ ดังนั้นการ
พัฒนาสมรรถนะครูที่ผ่านมาจึงเป็นปัญหาหนึ่งของการ
บริหารบุคคลากรตลอดมา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ก าหนดหลักการการมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนาเป็น
หลักส าคัญ คือ1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมด าเนินการ 3) ร่วม
ตรวจสอบ/ก ากับติดตาม 4) ร่วมแก้ไขพัฒนาปรับปรุง ซึ่ง
สอดคล้องกับ เดวิด และนิวสตรอม[3]กล่าวว่าเป็นเรื่อง
ของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือเป็น
แรงกระตุ้นท่ีช่วยท าให้มีความส าเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายของ
กลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการ
เข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือ และร่วมรับผิดชอบท าให้เกิด
ประ โยชน์ ต่ อ โ ร ง เ รี ยนหรื อองค์ ก รจึ ง จะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
     5.3 การร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 13 คนมีประเด็นในการสนทนาจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในตอนที่ 1 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยกับการร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด[4]ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การตรวจสอบหรือทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังนี้ 1) การตรวจหรือการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง 
เพราะในประเด็นที่จะน ามาพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยว
โยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพัฒนา
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพหรือความ
เหมาะสมของสิ่งที่ตรวจสอบ หรือประเมิน 2) เป็นการ
ตรวจสอบหรือประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทางในเรื่องที่จะ
ประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบวิจารณ์งานศิลปะที่มี
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ความละเอียดลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมา
เป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องมือวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้
ตรวจสอบหรือประเมินที่แท้จริง แนวคิดนี้ ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาในระดับสูงมากยิ่งขึ้น 3) เป็น
รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบหรื อประ เมิ น โดย ใ ช้ ความ เ ช่ื อว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ เที่ยงธรรม และมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้
มาตรฐานหรือเกณฑ์  การพัฒนาต่าง ๆ นั้นเกิดจาก
ประสบการณ์ และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
และ4) เป็นรูปแบบท่ียอมให้มีการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามอัธยาศัย และตามความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่
การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะท าการพัฒนาการบ่งช้ี
ข้อมูล ตลอดจนการน าวิธีเสนอสอดคล้องกับ คอนราด 
และวิลสัน [5] กล่าวว่า การด าเนินการ โดยใช้วิธีอิง
ผู้ทรงคุณวุฒินี้ ถือว่าเป็นการประเมินทางการศึกษา ที่
เรียกว่า การวิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษานั่นเอง การ
วิพากษ์วิจารณ์จะต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิติชม วิธีนี้นิยมใช้
มาทางอุดมศึกษา และมีความเช่ือถือได้ เพราะถือว่าการ
ตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์ โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ เป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ สอดคล้องกับคีฟส์[6] ได้กล่าวถึงการตรวจสอบ
รูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบที่สังเคราะห์ได้นั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของรูปแบบในการปฏิบัติจริงหรือการตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์การตรวจสอบมีหลากหลายวิธี เช่น 
ตรวจสอบในเชิงปริมาณ เชิงคุณลักษณะ ผลของการ
ตรวจสอบน าไปสู่การปฏเิสธหรือยอมรับรูปแบบรวมไปถึง
การน าไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่  หรือการปรับปรุงหรือ
การพัฒนารูปแบบเดิม และสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป ซึ่งการ
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักวิชาการทุก
ขั้นตอน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบ  มีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นความคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ชัดเจน
ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
     6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
          6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความ
ตระหนักด้วยวิธี ใดวิธีหนึ่ ง เพื่อ ให้ครูมี ส่วนร่วมใน
การศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน  
          6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในทุก 
ๆ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ     
          6.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดตั้ ง เป็น
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ครูเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนมากขึ้น 
           6.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบบริหาร
ตามกระบวนการบริหาร คือ ควรมีการวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยมีการติดตาม มีการ
รายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 
            6 . 1 . 5  ผู้ บ ริ ห า ร สถานศึ กษาควรศึ กษา
องค์ประกอบกิจกรรมย่อยในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ต้อง
กระท าก่อนหรือหลังตามล าดับของความส าคัญและความ
จ าเป็น    
     6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควร
จัดท าคู่ มื อ เกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนตามรูปแบบจาก
การวิจัยมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาไปศึกษา และปรับใช้
ในโรงเรียน 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
     วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยด้วยความกรุณาจาก
บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ จนส าเร็จ
เรียบร้อยด้วยดีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณประธาน
กรรมการสอบ ดร. ปฤษณา ชนะวรรษ ผู้ทรงคุณวุฒิ    
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ และดร.เกรียงพงศ์  
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ภูมิราช กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.พรเทพ รู้แผน 
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร. นริสานันท์  
เ ด ชสุ ร ะ  ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ ค ร า ะห์ ช่ ว ย เหลื อ ให้
ข้อเสนอแนะอีกทั้งยังได้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ตั้งแต่แบบสอบถามจนเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์      
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้  และขอขอบพระคุณจ้าหน้าที่
ส า นั ก ง า น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
พระนครศรี อยุ ธยาทุ กท่ านที่ ไ ด้ ให้ ค วามร่ วมมื อ 
ประสานงานตลอดงานวิจัยในครั้งนี้ 
     ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลา
ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และบุคลากรครูของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่
เป็นก าลังใจให้เสมอมา และขอบคุณเพื่อนทุกท่าน ท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน และเป็นก าลังใจด้วยดี
เสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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