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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
ตนเองและวชิาชพีคร ู2) ศกึษาความต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษานครพนม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่ คร ูจ�านวน 338 
คน การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง ใช้เกณฑ์ร้อยละ และวธิกีารสุ่มแบบแบ่งช้ันตามขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือ 
ทีใ่ช้ในการศึกษาจ�านวน 2 ฉบบั คอื 1) แบบสอบถามสภาพปัจจบุนั ของการพฒันาตนเองและวชิาชพีครู  
มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .43 - .81 และมค่ีาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 2) แบบสอบถามภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาตนเอง 
และวชิาชพีคร ูมค่ีาดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00 มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .36 - .72 
และมค่ีาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ .95 สถิตท่ีิใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน และค่าดัชนีการจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความ
ต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการมส่ีวนร่วมและเป็นผูน้�าในการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาชพี และด้านการน�าความรูค้วามสามารถ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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Abstract

The purposes of this study were 1) to study the current situations and desirable  
situations conditions of self development and teachers professional 2) to study the needs 
of self development and teachers professional. The samples were 338 school teachers. The 
sample size determination using a percentage basis and they were selected by stratified 
random sampling, according to the size of the school. There were 2 instruments used in this 
study: 1) checklist is the current situations of self development and teachers professional 
with the index of item objective congruence (IC) .60 - 1.00, the discrimination between .43 
- .81, and the reliability of .97; and 2) checklist is the desirable situations conditions of self 
development and teachers professional with the index of item objective congruence (IC) .60 
- 1.00, the discrimination between .36 - .72, and the reliability of .95. The statistics employed 
were percentage, mean and standard deviation and Priority Needs Index Modified. The result 
were as follows: Overall current situations of self development and teachers professional 
were at the high level, and overall desirable situations conditions of self development and 
teachers professional were at the most level. And (2) The needs that have with the highest 
average, the top 2 are Participation and leadership in the exchange of professional learning, 
and Putting knowledge and skills to good use

Keywords: Current Situations, Desirable Situations, self development and teachers  
Professional.

บทนำา

ประเทศไทยก�าลังประสบกับภาวะวิกฤต
ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิการเมืองและสังคมการแข่งขนั
เพื่อความอยู่รอดของประเทศต่างๆ มีอัตราสูงขึ้น
เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ส่งผลให้การด�ารงชวีติประจ�าวนั
ของประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การท�าให้
ประเทศชาติอยู่รอดและสามารถฝ่าฟันเหตุการณ์
ปัญหาต่างๆ ไปได้ ข้ึนอยู่กับการศึกษา ซึ่งการ
ศกึษาถอืเป็นปัจจยัของการสร้างเสถียรภาพในทุกมติิ  
ทัง้ด้านสังคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และความมัน่คง 
รวมทัง้การสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและพฒันา
ประเทศ ได้มีการปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบ โดยยก
ระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้

เรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทัว่ถงึ และสร้างการมส่ีวนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพมีความ 
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความ 
ภาคภมูใิจในประวัตศิาสตร์และความเป็นไทยสามารถ
เสรมิสร้างความมัน่คงของชาตแิละศกัยภาพในการ
แข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558: 6)

การสร้างคณุลักษณะดงักล่าวให้เกิดขึน้ได้  
จ�าเป็นต้องอาศยับคุลากรทีม่คีณุภาพและประสทิธิภาพ
ด้วยเช่นกนั คร ูเป็นบคุคลส�าคญัในการพฒันาการ
ศึกษา การพัฒนาครูจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้ 
รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสวงหาความรู้สร้าง
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องค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย จึงเป็น
สิง่ท้าทายส�าหรบัคร ูในการจดัการองค์ความรูใ้ห้เกดิ
ผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูจึงจ�าเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานหรือด�าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครู ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กร
บริหารการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียน เขตพื้นที่การ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ส�านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551: 1)

การด�าเนนิการพฒันาครทูีผ่่านมาของหน่วย
งานต่างๆ พบปัญหาที่ส�าคัญคือ การพัฒนาครูยัง
ใช้รูปแบบเดิมๆ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับ
ความต้องการของครู การพฒันาครูมรีะยะเวลาน้อย 
ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย  
ฝึกอบรมและพฒันาในห้องประชมุ ขาดการเชือ่มโยง
กับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นใน
หลักการ ทฤษฎี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติ และ
การพฒันาครยูงัขาดการวเิคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการจ�าเป็นในการพฒันาคร ูท�าให้กระบวนการ
พัฒนาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของครู 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561: 81)

รายงานสรปุผลการสังเคราะห์รายงานประจ�า
ปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: 
SAR) ปีการศึกษา 2562 ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษานครพนม มปัีญหาส�าคญัจ�าเป็น 
ทีจ่ะต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คอื การพฒันา
คร ูเพือ่พฒันาคณุภาพการศึกษา ทีส่่งผลถงึผูเ้รยีน 
ท�าให้ผูเ้รยีนมศัีกยภาพ รูจ้กัพ่ึงตนเอง มคีวามรเิริม่ 
สร้างสรรค์ ด�ารงชีวติ ในโลกอย่างมีความสขุ ควบคู่
คณุธรรม สามารถรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงได้ จะ
ต้องด�าเนนิการวางแผน การปฏบิตัอิย่างเป็นระบบ
และน�าผลไปปรบัปรงุ พฒันา (ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม, 2563: 15)

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ดังกล่าว เห็นได้ว่า การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ครู จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ครู เพื่อให้การพัฒนาตอบสนองต่อความต้องการ
ของครู สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องการ
พฒันาตามความจ�าเป็นของตนเอง และเพือ่พฒันา
คณุภาพการศกึษาให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพ จากเหตผุล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพ 
และความต้องการจ�าเป็นของการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพคร ูในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และการ
วางแผนพฒันาตนเองและวชิาชพีครตู่อไปในอนาคต

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม

2. เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นของ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศึกษาการพฒันา
ตนเองและวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ 2) ด้านการน�าความรู้ความสามารถไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 3) ด้านการมีส่วนร่วมและเป็น
ผู้น�าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ  
4) ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีคุณธรรม
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ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
จ�านวน 1,758 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จ�านวน 338 คน โดยผู้ศึกษาได้ก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2560: 49) ได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2560: 47) ตามขนาดโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจบุนัของการพฒันา
ตนเองและวชิาชพีคร ูโดยมค่ีาดัชนคีวามสอดคล้อง
ระหว่าง .60 - 1.00 มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 
.43 - .81และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .97 2) แบบสอบถามสภาพที่ 
พึงประสงค์ของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู  
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00  
มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .36 - .72 และ 
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากับ .95

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามโดย
ใช้รปูแบบออนไลน์ จากโรงเรยีนกลุม่ตวัอย่าง โดย
ผูศ้กึษาได้เกบ็รวบรวมข้อมลูในระบบจดัเกบ็ข้อมลู
ส�าหรับการประมวผลโดยใช้โปรแกรมทีช่่วยจัดการ
และวเิคราะห์ข้อมลู (Google Sheet) จ�านวน 338 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และน�า
เสนอข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รูป โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้

ตอนนที่ 1 การวิเคราะห์ขนาดโรงเรียน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม น�าเสนอข้อมูลโดยการ
แสดงความถี่ และร้อยละ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อค�าถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพ ที่พึงประสงค์
ของการพฒันาตนเองและวชิาชพีคร ูโดยวธิปีระมวล
ผลทางสถิติเชิงพรรณนา น�าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และน�าเสนอข้อมูลโดย
แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้เกณฑ์ การแปลความหมายหาค่าเฉล่ีย ดงัเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  
มสีภาพปัจจบุนั/สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
ตนเองและวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  
มสีภาพปัจจบุนั/สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
ตนเองและวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  
มสีภาพปัจจบุนั/สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
ตนเองและวิชาชีพครู อยู่ในระดับกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  
มสีภาพปัจจบุนั/สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
ตนเองและวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  
มสีภาพปัจจบุนั/สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
ตนเองและวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการ
จ�าเป็นโดยน�าข้อมลูผลการศกึษาสภาพปัจจบัุนและ
สภาพที่พึงประสงค์ มาหาค่าดัชนีความต้องการ
จ�าเป็นโดยใช้สตูร Modified Priority Needs Index  
(PNI

modified
) (สุวมิล ว่องวาณชิ, 2562: 275-279) 

เพื่อจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น
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ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่ง สภาพ และความต้องการ
จ�าเป็นของการพฒันาตนเองและวชิาชพีคร ูในโรงเรยีน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม พบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทกุด้าน  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันาตนเอง
และวิชาชีพครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
และเป็นผู้น�าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
รายละเอียดดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 สภาพปจัจบัุน และสภาพท่ีพงึประสงคข์องการพฒันาตนเองและวชิาชพีคร ูในโรงเรยีนสงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน 

ก�รพัฒน�ตนเองและวิช�ชีพครู
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 4.30 0.43 มาก 4.71 0.33 มากที่สุด

2. ด้านการน�าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

4.14 0.51 มาก 4.62 0.39 มากที่สุด

3. ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

4.13 0.53 มาก 4.61 0.44 มากที่สุด

4. ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม 4.42 0.52 มาก 4.70 0.37 มากที่สุด

รวม 4.25 0.44 ม�ก 4.66 0.32 ม�กที่สุด

2. ผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นของ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
มค่ีาดชันีการจดัล�าดบัความส�าคญัของความต้องการ
จ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) โดยรวม เท่ากับ 

0.097 เมื่อพิจารณาล�าดับความต้องการจ�าเป็น 

รายด้านพบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 
มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และด้าน
การน�าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาเรื่อง สภาพ และความ
ต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ครู ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการ
ศึกษา ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการพฒันาตนเองและวชิาชีพครู ในโรงเรียนสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม

1.1 สภาพปัจจุบันของการพัฒนาตนเอง
และวชิาชีพคร ูในโรงเรียนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมพบว่า  
อยูใ่นระดบั มาก เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่มีคีณุธรรม และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ  
คือ ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการแลก
เปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาชีพท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากบคุคล
ส�าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษา และ
พฒันาการเรยีนรูก็้คอื คร ูเพราะคณุภาพของผูเ้รยีน

ขึน้อยูก่บัคณุภาพของคร ูการส่งเสรมิให้ครไูด้รบัการ
พัฒนาคุณภาพ มีศักยภาพ เป็นครูเพื่อศิษย์อย่าง
สมบูรณ์ (ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพเยาวชน, 2557: 41) โดยครู
ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งม่ันและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย  
เช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การศึกษาดู
งาน การค้นคว้า ด้วยตนเอง สามารถรวบรวม 
สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถสร้างองค์ความรู้และ
นวตักรรม เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู้ องค์กรและ
วชิาชีพ มีการแลกเปล่ียนเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่ เพือ่พฒันา
ตนเองและพฒันางาน ให้ค�าปรกึษา แนะน�า นเิทศ  
และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
แก่ผู้อื่น และมีการขยายผลโดยสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ (ส�านักงานคณะกรรการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน, 2553: 5) 

พีรวัสดิ์ เพ็ชรทอง (2563, 204-217) 
ได้พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การพัฒนาตนเองของครู ส�านักงานเขตพื้นที่ 

ต�ร�งท่ี 2 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และค่าดัชนีการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) ของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยรวมและจ�าแนกเป็น
รายด้าน

ก�รพัฒน�ตนเองและวิช�ชีพครู D I PNI
modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�ร
จำ�เป็น

1. ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 4.71 4.30 0.095 3

2. ด้านการน�าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.62 4.14 0.115 2

3. ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

4.61 4.13 0.116 1

4. ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม 4.71 4.42 0.066 4 

รวม 4.66 4.25 0.096 -
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การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 ผลการวจัิย 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเองของครู โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน
อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านการส�ารวจและประเมนิ
ตนเองของคร ูรองลงมาคอื ด้านการสร้างองค์ความรู ้
และนวตักรรมในการพฒันาองค์กรและวชิาชพี และ
ด้านการศึกษาค้นคว้า ติดตามความรู้และข่าวสาร 
ใหม่ๆ ทางวิชาการ 

1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวม
พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและเป็น
ผูน้�าในการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาชพี ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะครตู้องมีการพฒันาให้มสีมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานสูงขึน้ ตามระดบัการปฏบัิติงาน ท่ีคาดหวัง 
ตามต�าแหน่งและวทิยฐานะ ครูทีม่ศีกัยภาพ นอกจาก 
จะต้องมสีมรรถนะการปฏบิตังิานทีส่งูขึน้ ตามระดบั
วิทยฐานะ ที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพเพื่อร่วม 
ขบัเคล่ือนการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้วย (ส�านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2564: 3) และครูจ�าเป็นต้องพัฒนาตน
เพื่อให้เท่าทัน กับการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีทักษะการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ 
การสร้างบรรยากาศให้เกดิความรูส้กึ หรอืทศันคติ
ทางบวกในการจัดการกับ การเปลี่ยนแปลง การ
แสวงหาความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
และการปรบัปรงุตนเอง โดยแสวงหาการสนบัสนนุ
จากบุคคลในอาชีพเดียวกัน (อรรณพ จีนะวัฒน์, 
2559: 1379)

สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบคุลากร
ทางการศึกษา (2557: 25) ได้ศึกษาแนวโน้มการ 
พัฒนาคุณภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ศตวรรษท่ี 21 ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้ม
การพัฒนาคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพครูไทยเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ใน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้
และการประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ช่วยออกแบบการเรยีนรู ้สามารถพฒันาการบรหิาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างท่ัวถึง
ตามความแตกต่าง ของท้องถิ่นโดยสนับสนุนและ
กระจาย ให้สถานศกึษามีศกัยภาพและมีระบบการ
พฒันาครขูองสถานศกึษาได้เอง ให้ครูมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์วชิาชีพเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะ
ชวีติและวชิาชีพของผูเ้รยีน โดยมวีชิาเรยีนทีเ่หมาะสม 
สู่ศตวรรษที่ ครูต้องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอืโดยมชีมุชนและสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาครู ณ สถานศึกษาด้วยการท�างานเป็นทีม  
ซึง่เชือ่มโยงข้อมลูเครอืข่ายจากกจิกรรม ทางสังคม 
ใช้ความรูค้วามสามารถและทกัษะ ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม และสร้าง PL
Cในกลุ่มครูเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูของ
ครู เกิดการพัฒนาวิชาชีพของครู และสอดคล้อง 
กับ Chanchal Tyagi (2021: 117–126)  
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง: 
ความท้าทายและการริเร่ิม ผลการวิจัยพบว่า  
ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องเพิ่มความคิดริเริ่มแบบ CPD 
(CPD: Continuing Professional Development)  
หมายถึง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  
เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นพฒันาบคุลากร แต่ละคนแบบ
เฉพาะทาง เพื่อให้มีความรู้ และทักษะที่แข็งแกร่ง
ยิง่ขึน้ในวชิาชพี ของตวัเอง จากข้อมลูนกัการศกึษา
ครูร้อยละ 50-56 มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พูด
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คยุ กบัเพือ่นร่วมงานเกีย่วกบัปัญหาด้านการศกึษา 
การปรกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญ และการท�าสือ่การเรียน
การสอน/นวัตกรรม นอกจากนีน้กัการศกึษาครูร้อย
ละ 42-49 ของครผููส้อนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าสือ่
การเรยีนการสอน/นวัตกรรม ให้ค�าปรกึษาสือ่การ
เรยีนรูอ้อนไลน์ การใช้โซเชยีลมเีดยีเพือ่การอภปิราย
ทางวิชาการ การรับชมและการฟัง 

2. การประเมินความต้องการจ�าเป็นของ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
มค่ีาดชันีการจดัล�าดบัความส�าคญัของความต้องการ
จ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) โดยมีค่าโดยรวม

เท่ากบั 0.097 พบว่า ด้านทีม่ค่ีาสงูกว่าค่าโดยรวม 
ม ี2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมส่ีวนร่วมและเป็นผูน้�าใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และด้านการน�า
ความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตาม
ล�าดับ โดยด้านการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาชพี จากการศกึษา พบว่า  
ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
โดยการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูท้างวชิาชพี แสดง
บทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
หน่วยงานของตนเองและสถานศกึษาอืน่ การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพในหน่วยงานของ 
ตนเอง และการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
การจดัการเรยีนรูก้บัเพือ่นคร ูเพือ่พฒันางาน ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะครูมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาตนเอง ให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีลยทุธ์ที่
ส�าคญั คอื สร้างบรรยากาศ ทศันคตทิางบวกในการ
จดัการเปลีย่นแปลงตนเอง แสวงหาความรู้กบัการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตนเอง โดยแสวงหาความรู้ 
จากบุคคลในอาชีพเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ประสบการณ์ทางวิชาชีพ  
มีการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
(ศรวีรรณ แก้วทองด,ี 2561: 77) ซึง่สอดคล้องกบั
ผลงานวจิยัของ สนุทรี ศริิองักรู และคณะ (2552: 
63-68) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและการ 

ขบัเคลือ่นการพฒันาคณุลกัษณะ ทีพ่งึประสงค์ของ
นักเรียนโดยใช้เครือข่ายการวิจัยการศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง กลุม่1 นครราชสมีา  
ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาเครอืข่ายโดยใช้กลยุทธ์ 
เป็นปัจจัย ท่ีส�าคัญในการพัฒนาให้ประสบความ
ส�าเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างข้อตกลงและความร่วมมือ 
ในการพัฒนา และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ที่เกิด
จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีแนวทางการ
พฒันา คอื สถานศกึษาควรส�ารวจความต้องการของ
ครใูนการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูท้างวชิาชพี ควร
วางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาน
ศึกษาอื่น อย่างต่อเนื่องปรับรูปแบบการพัฒนาครู 
โดยใช้ระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-training) และเครือ
ข่ายทางสงัคม (Social Network) ทีส่ามารถเรยีนรู้
ได้ทกุเวลา ด้านการน�าความรู้ความสามารถไปใช้ให้
เกดิประโยชน์ จากการศกึษาพบว่า ครคูวรน�าความรู้
ความสามารถทีไ่ด้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชพี
มาใช้ ซึง่ในการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้การพฒันา
คณุภาพผู้เรียนนัน้ รวมถงึการพฒันานวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้ จากการ รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล
ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย 
เช่น ครูควรมีรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนทียั่ว่ย ุ
ผูเ้รยีนท�าให้เกดิห้องเรยีนคณุภาพ การท�าวจิยั ในชัน้
เรียน และยังน�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมเพ่ือเผยแพร่
นวตักรรม และเสนอผลงาน ทางวชิาการ สอดคล้อง
กับ Natela Doghonadze (2016: 104–113)  
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยในจอร์เจีย ผลการวิจัยพบว่า  
การพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้อง มีทั้ง
การฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรปกครองและองค์กร
วชิาชพี แม้ว่าการพฒันาตนเองของครมูกีารพฒันา
มาจากแรงจงูใจภายใน จะมปีระสทิธภิาพมากกว่าใน
แง่ของคณุภาพการสอน แต่ควรค�านึงถึงการพฒันา
ที่มาจากแรงจูงใจจากภายนอกด้วย และต้องมี 
การพัฒนาครูอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
ครูที่คิดว่าตนเองเก่งจนไม่ต้องท�างานด้วยตนเอง
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อีกต่อไป และคนเกียจคร้าน ต้องพัฒนาอย่างเร่ง
ด่วน ครูในโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัยของ
จอร์เจยี มทัีกษะคอมพวิเตอร์เพยีงพอทีจ่ะมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาตนเองผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
ในทางกลบักนัความพร้อมใช้งาน ของคอมพวิเตอร์
และซอฟต์แวร์ในที่ท�างาน เพื่อการพัฒนาตนเอง
นั้น ไม่สูงพอ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ 

1. ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
นครพนม หรอืหน่วยงานการศกึษาอ่ืน เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการแลก
เปลีย่นเรียนรูท้างวชิาชีพเป็นอย่างยิง่ โดยควรจดัให้  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา  
หรือระดับเครือข่าย 

2. ครูที่ต้องการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ครู ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูต้อง มีส่วนร่วม

และสามารถแสดงบทบาทผูน้�า ในชมุชนการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมจากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน�าความรู้ ความ
สามารถทกัษะ ทีไ่ด้จากการพฒันาวิชาชพีมาพัฒนา
นวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ผูเ้รยีนเกดิการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษานครพนม มุง่สูก่าร
พฒันาตนเองและวิชาชพีครอูนัซึง่จะสามารถท�าให้
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครู ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้แนวคดิทีย่ดึตาม
ความพร้อมและศักยภาพของครู รวมทัง้ตามบริบท
ของขนาดโรงเรียน

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครู ที่สามารถท�าได้สะดวกและ
มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองไปด้วย
และสอนนักเรียนได้ด้วย
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