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บทคดัย่อ 
   การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย  1)  เพื่อสงัเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะทาง
วชิาการของครผููส้อนในสถานศกึษา  2)  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัและความต้องการพฒันา
สมรรถนะทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  3)  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ประสบความส าเรจ็ในด้านการจดัการเรยีนการสอน  (Best  
Practice)  ได้รบัรางวลัทรงคุณค่าของสพฐ.  OBEC  AWARDS  4)  เพื่อสรา้งคู่มอืพฒันา
สมรรถนะทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  5)  เพื่อทดลองใช้คู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2   
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โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  มีข ัน้ตอนในการ
ด าเนินการวิจยั  เป็น  4  ระยะ  (Phases)  ดังนี้   ระยะที่  1  ศึกษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อนในสถานศกึษา  ระยะที ่ 2  ศกึษาสภาพปจัจบุนัและ 
ความต้องการพฒันาสมรรถนะ  ทางวชิาการของครูผูส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  ระยะที ่ 3  สรา้งคู่มอืพฒันาสมรรถนะ 
ทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา  
อุดรธานี  เขต  2  ระยะที่  4  การทดลองใช้คู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครู  
ผู้สอนในสถานศึกษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
กลุ่มเป้าหมายคอื  ครรูางวลั  OBEC  AWARDS  คร ู คศ.3  คร ู คศ.  2  คร ู คศ.1  และ
ครูผู้ช่วย  โดยการเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั           
ม ี 2  ชนิด  คอื  1)  คู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครผูู้สอนในสถานศกึษาที่สรา้ง
ขึ้ น   แ ล ะ   2)  แบ บ วัด แ ล ะป ระ เมิ น ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ   สมรรถนะ  
ทางวชิาการของครูผู้สอน  แบบวดัทกัษะการฝึกปฏบิตักิจิกรรมและแบบวดัความพงึพอใจ  
ต่อคู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครูผูส้อนในสถานศกึษาสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่   
X ,  S.D.  และ  The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Siged-Ranks  Test   
 ผลการวจิยัปรากฏผลดงันี้   
  1.  องค์ป ระกอบสรรถนะทางวิชาการของครูผู้ สอนในสถานศึกษ า  
ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบหลกั  ดงันี้  1)  การบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู ้ 
2)  การพฒันาผูเ้รยีน  3)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  4)  การวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละการ
วจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รยีน  และ  15  องคป์ระกอบยอ่ย  ประกอบดว้ย  1)  การสรา้งและพฒันา
หลกัสูตร  2)  ความรูค้วามสามารถในการออกแบบการเรยีนรู้  3)  การจดัการเรยีนรูท้ี่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคญั  4)  การใช้และพัฒนาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรยีนรู้              
5)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  6)  การปลูกฝงัคุณธรรม  จรยิธรรมให้แก่ผู้เรยีน                 
7)  การพฒันาทกัษะชวีติและสุขภาพกายและสุขภาพจติผูเ้รยีน  8)  การปลูกฝงัความเป็น
ประชาธปิไตย  ความภูมใิจในความเป็นไทยให้กบัผู้เรยีน  9)  การจดัระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีน  10)  จดับรรยากาศที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้  ความสุขและความปลอดภยัของผู้เรยีน  
11)  จดัท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชัน้เรยีน/ประจ าวิชา   12)  ก ากบัดูแลชัน้
เรยีนรายชัน้  /  รายวชิา  13)  การวเิคราะห์  14)  การสงัเคราะห์  และ  15)  การวจิยัเพื่อ
พฒันาผู้เรยีน  พบว่า  ระดบัความคดิเห็นต่อองค์ประกอบของสมรรถนะทางวชิาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา  จากการสังเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทัง้  6  คน  มีระดับความ



         วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                544                       ปีที ่9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

คดิเหน็ต่อองค์ประกอบของสมรรถนะทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศกึษา  เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกนั  อยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ด   
 2.  การศึกษาสภาพปจัจุบนัและความต้องการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
ครผูู้สอนในสถานศกึษา  พบว่า  สภาพปจัจุบนัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่ง   คือ  ด้านการพัฒนาผู้เรยีน  
รองลงมาคอื  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสูตร  และดา้นที่
มกีารปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด  คอื  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รยีน  ส่วนดา้นความต้องการ  พบว่า  
ความต้องการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ใน
ระดบั  มากทีสุ่ด  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นทีค่รผููส้อนมคีวามต้องการพฒันา
มากเป็นอนัดบัหนึ่ง  คอื  ด้านการวจิยัเพื่อพฒันาผู้เรยีน  รองลงมา  คอื  ด้านการบรหิาร
จดัการชัน้เรยีนและดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสูตร  และด้านที่ครผูู้สอนมคีวามต้องการ
พฒันาน้อยทีสุ่ด  คอื  ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน   
 3.  การสร้างคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย  วสิยัทศัน์  หลกัการ  วตัถุประสงค์  เนื้อหา  กระบวนการของคู่มอืพฒันา  
การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโปรแกรม  โดยกระบวนการของคู่มอืพฒันา  
พบว่า  คู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครผูู้สอนในสถานศกึษาที่สรา้งขึน้  โดยรวม
อยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ด  ส่วนผลการทดลองใชคู้่มอืกบักลุ่มเป้าหมาย  พบว่า  คู่มอืพฒันานี้มี
ประสทิธภิาพ  92.21/90.00  ซึง่สูงกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้  คอื  80/80  และประสทิธผิลของคู่มอื
พฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อนในสถานศกึษา  หลงัใชคู้่มอืพฒันาสูงกว่าก่อนใช้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  และเมื่อประเมนิความพงึพอใจของครูที่มต่ีอคู่มอื
พฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครผูู้สอนในสถานศกึษา  พบว่าโดยรวมมคีวามพงึพอใจ  
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
 4.  ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อคู่มอืพัฒนาสมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อน
ในสถานศกึษา  จากการน าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศกึษาและครูวชิาการกลุ่มเครอืข่าย
ของกลุ่มเครอืข่ายโรงเรยีน  มคีวามเห็นว่า  คู่มอืมคีวามเหมาะสมและมปีระโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาทัง้กลุ่มใหญ่และสามารถศึกษา
พฒันาดว้ยตนเองไดอ้ยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ดในทุกขอ้    
 
ค าส าคญั  :  สมรรถนะทางวชิาการ 
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ABSTRACT 
 This  research  aimed  to  1)  analyze  academic  competency  of  
teachers  in  schools.  2)  It  aimed  to  study  current  situation  and  academic  
competency  requirement  of  teachers  in  schools  under  the  administration  of  
the  Office  of  Udonthani  Primary  Educational  Service,  Area  2.  3)  It  aimed  to  
study  method  to  develop  academic  competency  of  accomplished  teachers  
who  was  received  OBEC  Awards  in  Best  Practice  field.  4)  It  aimed  to  
create  academic  competency  manual  for  the  teachers.  5)  It  aimed  to  test  
the  manual  through  research  and  development  which  had  4  phrases  of  
research.  The  first  phase  studied  academic  competency  of  the  teachers.  
The  second  studied  current  situation  and  academic  competency  requirement  
of  teachers  in  schools  under  the  administration  of  the  office  of  Udonthani  
Educational  Service,  zone  2.  The  third  was  to  create  academic  competency  
manual  for  the  teachers.  The  fourth  was  to  test  the  manual.  The  target  
group  was  teachers,  receiving  OBEC  Awards,  teachers  in  three  levels  3  of  
salary  and  teaching  assistant.  They  were  selected  by  purposive  sampling  
and  had  two  research  instruments,  including  1)  academic  competency  
manual  2)  academic  competency  evaluation,  practice  evaluation  and  
satisfactory  evaluation  for  the  manual.  The  research  statistic  was  X ,  S.D.,  
the  Wilcoxon  Matched  Pairs  Siged-Ranks  Test.   
 This  research  found  the  following  results.   
  1.  There  were  4  elements  of  academic  competency  for  the  
teachers,  including  1)  curriculum  and  teaching  management  2)  learner  
development  3)  class  management  and  4)  analysis,  synthesis  and  research  
for  learner  development.  Moreover,  there  were  15  sub-elements,  including             
1)  curriculum  development  2)  knowledge  and  ability  for  learning  design  3)  
knowledge  management  for  learner  4)  technology  development  for  knowledge  
management  5)  learning  evaluation  6)  ethic  and  moral  training                       
7)  development  of  living  skills,  health  and  mind  of  learner  8)  transferring  
democratic  knowledge  and  Thai  ways  9)  student  assistance  management     
10)  reinforcement  of  learning  atmosphere  and  safety  environment  for  
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students  11)  management  of  information  technology  and  documents  in  
classes  or  subjects  12)  class  management  or  subject  management  13)  
analysis  14)  synthesis  and  15)  research  for  learner  development.  The  result  
showed  opinion’s  level  of  6  experts.  The  opinions  were  consistency,  and  it  
was  in  the  highest  level.   
    2.  The  study  of  current  situation  and  academic  competency  
requirement  of  teachers  found  that  overall  current  situation  was  good  level.  
As  it  was  considered  in  different  parts,  the  first  part  was  learner  
development,  class  management,  curriculum  development,  and  the  last  part  
was  research  for  learner  development.  The  academic  competency  
requirement  was  the  highest  level.  As  it  was  considered  in  different  parts,  
the  first  part  was  research  for  learner  development,  class  management  and  
curriculum  development,  and  the  last  part  was  learner  development.   
  3.  Creation  academic  competency  manual  included  vision,  
objective,  purpose  and  content.  To  evaluate  this  program  by  using  the  
manual  found  that  the  overall  of  academic  competency  development  was  
the  highest  level.  The  results  of  using  the  manual  found  that  the  efficiency  
of  manual  was  92.21/90.00.  It  was  higher  than  expected  measure  80/80.  
The  post  test  of  using  manual  had  higher  efficiency  with  statistical  
significant  .05.  When  teachers  were  evaluated  satisfaction  for  the  manual,  
the  result  showed  that  overall  satisfaction  was  the  highest  level.   
  4.  The  satisfaction  for  academic  competency  manual  of  teachers  
in  schools  showed  that  the  manual  was  beneficial  and  suitable  for  
personnel  development,  and  they  could  learn  and  develop  themselves  by  
using  the  manual.  The  satisfaction  level  was  at  the  highest  in  every  part. 
 
Keywords  :  Academic  Competency 
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บทน า 
 พระราชบัญ ญั ติก ารศึกษ า
แห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  หมวด  7  มาตรา  
52  ได้ก าหนดให้กระทรวงส่งเสรมิให้มี
ระบบกระบวนการผลิต  การพัฒนาคร ู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาใหม้ี
คุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการ
เป็นวิชาชีพชัน้สูง  โดยการก ากับและ
ประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู  คณาจารย์  รวมทัง้บุคลากร
ทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้มและมคีวาม
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจ าหน่วยงาน
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง   โด ย รัฐ พึ ง จัด ส ร ร
งบประมาณและจดัตัง้กองทุนพัฒนาครู  
คณาจารย ์ และบุคลาการทางการศกึษา
อย่างเพียงพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาครูของประเทศไทยต่างก็มี
ความมุ่ งมัน่ ในการพยายามก าหนด
ยุทธศาสตร์และมาตรการที่หลากหลาย
เพื่อใช้ในการพฒันาครูให้มคีุณภาพและ
ศักยภาพ  (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา.  2551  :  99)   
 ปจัจุบันการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวชิาการของครผููส้อนนัน้ยงัไม่มคีวาม
ชดัเจนและเป็นไปตามความต้องการของ
ครูผู้สอนเท่ าที่ควร  มีเพียงคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะครูที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานสรา้ง
ขึน้เพื่อใชเ้ป็นแบบประเมนิครผููส้อนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้และเพื่อประเมิน

การปฏบิตังิานประจ าปีเท่านัน้  แต่คู่มอืที่
มีอ ยู่ ย ั งข าด รายล ะ เอี ย ด ถึ งวิธีก าร  
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการได้มาของแต่ละ
ตัวบ่งชี้  ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มงานวิจัย  
ส านั ก วิจ ัย แ ล ะพัฒ น าก ารศึ ก ษ าที่
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครูของ
หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งสรุปในภาพรวม
พบว่า  การพฒันาครนูัน้ยงัขาดระบบการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ   ดังนั ้น  การ
พฒันาครจูงึไม่มคีุณภาพและมาตรฐานที่
ชดัเจน  หลกัสูตรและเนื้อหาไม่สอดคลอ้ง
กบัความต้องการในการพฒันาตนเองของ
ครู  เน้นหลกัการทฤษฎีมากกว่าการได้
ล งมือปฏิบัติ   ท า ให้ ค รู ไม่ ส าม ารถ
ประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากการอบรมได้  ขาด
การตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องหลงั
การอบรม  การพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาจะ
ประสบความส าเร็จหรอืมีประสิทธิภาพ
อย่างยัง่ยนื  ดงันัน้จะเห็นได้ว่าคู่มอืเป็น
สิง่ส าคญัและจ าเป็นในการที่จะบอกให้ผู้
ปฏิบัติได้ร ับรู้ถึงขัน้ตอน  วิธีการหรือ
แนวทางในการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิการ
พฒันาและเป็นไปตามทศิทางทีต่อ้งการ   
   จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถ านศึกษ าที่ ส่ งผ ล ต่ อก ารพัฒ น า
คุ ณ ภ าพ ผู้ เรีย น โด ยต รงมีทั ้งห ม ด              
4  ด้าน   ได้แ ก่   1)  ด้านการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้                
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2)  การพัฒนาผู้เรียน  3)  การบริหาร
จดัการชัน้เรยีน  และ  4)  การวเิคราะห ์ 
สงัเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผู้เรยีน  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือ
พัฒ น าสม รรถน ะท างวิช าก ารขอ ง
ครผููส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2  ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของสมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อน
ในสถานศกึษา 
   2.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนั
และความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะ
ทางวชิาการของครผููส้อนในสถานศกึษา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2   
   3.  เพื่อศกึษาแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษาทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ในดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน  (Best  Practice)   
 4.  เพื่อสรา้งคู่มอืพฒันา
สมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อนใน
สถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอุดรธานีเขต  2   
 

วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตผู้ให้
ข้อมูลแยกตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั  
ดงันี้ 
   1 .   ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูผู้สอนโดยผู้ เชี่ยวชาญในการ
สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะ 
ทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
โดยใช้แบบประเมนิความสอดคล้องของ
กรอบสมรรถนะทางวชิาการของครทูัอ้งค์
ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย  ที่
ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์ขึน้แลกลุ่มเป้าหมายที่
ท าก ารยืน ยัน อ งค์ ป ระกอบ   ได้ แ ก่  
ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  3  คน  
ครูวิชาการโรงเรียน   จ านวน  3  คน  
รวม  6  คน 
   2.  ป ระช าก รที่ ใ ช้ ใน
การศึกษ าสภ าพป ัจจุบันและความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต   2  ปี ก ารศึกษ า  2556  ได้ แ ก่  
ผู้บรหิารสถานศึกษา  จ านวน  203  คน  
ครูผู้ สอน   จ านวน  1,794  คน  รวม
ประชาก ร  1,997  คน   จากจ าน วน                     
6  อ าเภอ  รวม  200  โรงเรยีน   
      2.2.1  กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการศึกษาสภาพปจัจุบนัและความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
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ครผููส้อนในสถานศกึษา  ซึง่ประกอบดว้ย  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  โรงเรยีนละ  1  คน
และครวูชิาการโรงเรยีนละ  1  คน  ไดม้า
โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ  (Stratified  
Rondom  Sampling)  (บุญชม   
ศรสีะอาด  และคณะ.  2553  :  36)   
ซึง่จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน                
ทัง้ 3  ขนาด  ดงันี้  ขนาดเลก็  จ านวน               
21  โรงเรยีน  ขนาดกลาง  จ านวน               
18  โรงเรยีนและขนาดใหญ่  จ านวน            
1  โรงเรยีน  รวมทัง้หมด  40  โรงเรยีน  
จ าแนกเป็น  ผูบ้รหิารสถานศกึษา              
40  คน  ครวูชิาการโรงเรยีน  40  คน  
รวมทัง้หมด  80  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แนวทางการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของครูผู้สอนในสถาน  ศึกษาที่ประสบ
ความส าเรจ็ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  
(Best  Practice)   ที่ ไ ด้ ร ั บ ร า ง วั ล
ทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  AWARDS  
ครัง้นี้เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง   
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1 .   วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม 
  1.1  การวเิคราะหข์อ้มลู
ตอนที ่ 1  ของแบบสอบถาม  ทีม่ ี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นการด าเนินการวเิคราะห์

หาค่าความถีแ่ละรอ้ยละ   
  1.2  การวเิคราะหข์อ้มลู
ตอนที ่ 2  ของแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะ
ขอ้มลูประเภทมาตราส่วน  (Rating  
Scale)  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์น
การด าเนินการหาค่าเฉลีย่และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
  1.3  วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  
3  ของแบบสอบถามที่มีล ักษณะข้อมูล
เป็ น แบ บ สอบ ถ าม แบ บป ล าย เปิ ด  
วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content  Analysis) 
 
ผลการวิจยั  
 จากการวิจัย เรื่องการพัฒนา
คู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2  ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิจยัตาม
ความมุง่หมายของการวจิยั  ดงันี้ 
  1.  ผลการศกึษา 
องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูผูส้อนในสถานศกึษาองคป์ระกอบ
ของสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอน
ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า   ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย              
4  องค์ประกอบหลัก   โดยได้ร ับการ
ยืนยันองค์ประกอบของสมรรถนะทาง
วชิาการจากผู้เชีย่วชาญ  จ านวน  6  คน  
ซึ่ งแ ต่ ละองค์ป ระกอบล้วน เป็นสิ่งที่
ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพ  
ทั ้งนี้   พบว่า  ระดับความคิดเห็น ต่อ



         วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                550                       ปีที ่9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษา  จากการ
สงัเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทัง้  6  คน  มี
ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกนั  อยู่ในระดบัมากที่สุด  
(   =  4.90) 
  2.  ผลศึกษาสภาพปจัจุบัน
และความต้องการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2   
   2.1  ผลการศึกษาสภาพ
ปจัจุบันของสมรรถนะทางวิชาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต   2  พบว่ า   สภาพป ัจจุบันของ
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอน  
โดยรวม  อยู่ในระดบั  มาก  ( =  3.68)  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นที่
มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่ ง   คือ  
ด้านการพัฒนาผู้ เรียน   (  =  3.86)  
รองลงมาคือ  ด้านการบรหิารจดัการชัน้
เรียน   (  =3.76)  ด้านการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร  ( =  3.71)  และดา้นที่
มกีารปฏบิตัน้ิอยที่สุด  คอื  ด้านการวจิยั
เพื่อพฒันาผูเ้รยีน  ( =  3.38)   
   2.2  ผลการศึกษาความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษา  สงักดัส านักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2  พบว่า  ความต้องการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบั  มาก
ทีสุ่ด  ( =  4.55)  เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ด้านที่ครูผู้สอนมีความ
ต้องการพัฒนามากเป็นอันดบัหนึ่ง  คือ  
ด้านการวิจัยเพื่ อพัฒนาผู้เรียน  (  =  
4.69)  รองลงมา  คือ  ด้านการบริหาร
จัดการชัน้เรียนและด้านการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร  ( =  4.51)  และดา้นที่
ครูผู้สอนมคีวามต้องการพฒันาน้อยที่สุด  
คอื  ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน  ( =  4.48) 
  3.  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว
ทางการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของ
ค รูผู้ ส อ น ใน สถ าน ศึ ก ษ าที่ ป ระส บ
ความส าเรจ็ในด้านการจดัการเรยีนการ
สอน   (Best  Practice)  ได้ ร ับ รางวัล
ทรงคุณค่าของสพฐ.  OBEC  AWARDS  
ด้านการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการ
เรยีนรู ้ ด้านการพฒันาผู้เรยีน  ด้านการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน  ดา้นการวเิคราะห ์ 
การสงเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเ้รยีน 
   องค์ประกอบหลักที่   1  
ด้านการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการ
เรยีนรู ้
    1. ครูควรมกีารศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางให้ลกึซึ้งเพื่อวเิคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้
แกนกลางและท้องถิ่นในกา iก าหนด
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ค าอธบิายรายวิชา/หน่วยการเรยีนรู้และ
โครงสร้างรายวิชารวมทั ้งการศึกษา
กระบวนการสร้างพัฒนาสื่อและรูปแบบ
เครื่องมอืวดัประเมนิผลให้ตรงตามความ
ตอ้งการของสถานศกึษาและตวัผูเ้รยีน 
       2.  ครคูวรมกีารออกแบบ
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่หลากหลายเน้น
การมสี่วนร่วมและการได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ
ของผู้เรียนและควรมีการส ารวจความ
ต้องการใช้สื่อโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้
มีส่วนในการออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการ
เรยีนการสอนน าสื่อนวตักรรมไปใชใ้หต้รง
กบัวตัถุประสงค์และสอดคล้องกบัเนื้อหา
ตามความสนใจและความต้องการของ
ผูเ้รยีน 
       3. ครคูวรมกีารออก แบบ
วธิีการวดัและประเมนิผลทีหลาก หลาย
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้
และมีการประเมินผลระหว่างเรยีนและ
หลงัเรยีนทุกครัง้ 
     4.  ครคูวรมกีารวเิคราะห์
สรุปผลการประเมินเพื่อน าไปปรบัปรุง
แก้ไขและพฒันาพรอ้มทัง้มกีารน าผลการ
ประเมินมาจดัท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ ห าป ระ เด็ น ที่ ย ั ง ไม่ บ รรลุ ต าม
วตัถุประสงค ์
     5.  ครคูวรมกีารอภปิราย
ผลในการด าเนินงานเพื่อหาแนวทางการ
พฒันาและเปิดโอกาสให้ชุมชนผูป้กครอง
มสี่วนร่วมในการสร้างสื่อโดยเน้นการใช้
วสัดุในทอ้งถิน่ 

   องค์ประกอบหลักที่   2  
ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน 
    1. ครูควรมกีารศึกษา
สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้เพื่อวางแผนการจดั
โครงการโดยการใชป้ญัหาเป็นฐานโดยให้
ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการวางแผนการจดั
กิจกรรมในการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นอีกทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดขัน้ตอน/ภาระงาน/หวัขอ้คุณธรรม
จากสื่อต่างๆ 
    2.  ครูควรมกีารจดักิจกรรม
ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูคุ้ณค่าในตวัเองและ
จัดโครงการปลูกจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตยและความเป็นไทยมีการ
ส อ ด แ ท ร ก เรื่ อ ง ร า ว   ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ประชาธิปไตยเข้าไปในการจดัการเรยีน
สอน 
    3.  จดัท าโครงการเยีย่มบา้น
โดยครคูวรออกเยีย่มบา้นของนักเรยีนทุก
คนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาเดก็เป็น
รายกรณีและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมสร้างเครอืข่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
และควรให้ผู้ปกครองรบัทราบข้อมูลของ
เดก็ในขณะทีอ่ยูโ่รงเรยีน 
   องค์ประกอบหลักที่   3  
ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
    1. ครูควรมกีารศึกษา
รูปแบบและวิธีการจดัสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีน/วธิกีารจดัท าข้อมูลสารสนเทศ
ใหเ้ป็นปจัจุบนัรวมทัง้แนวทาง/ขัน้ตอนใน
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การก ากบัดูแลชัน้เรยีนและการสรา้งวนิัย
เชงิบวกในชัน้เรยีน 
      2.  ครูควรเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เ รีย น ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและมี
ส่วนในการก าหนดกฎ  ระเบียบของ
หอ้งเรยีนเน้นการสรา้งบรรยากาศทีท่ าให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ลอดเวลา 
    3.  ครคูวรมกีารจดัท า
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลที่เป็นปจัจุบัน
เพื่อที่จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพ
ปญัหาและหาแนวทางการพฒันาผูเ้รยีน 
    4. ครูควรมกีารศึกษา
ขัน้ตอนการประเมนิ  การก ากับดูแลชัน้
เรยีนและน าผลการประเมนิมาสรุปเพื่อหา
แนวทางการแก้ปญัหาโดยให้ผู้เรยีนเข้า
มามสี่วนรว่มในการแกป้ญัหาดงักล่าว 
   องค์ประกอบหลักที่   4  
การวเิคราะห ์ การสงเคราะหแ์ละการวจิยั
เพื่อพฒันาผูเ้รยีน 
    1. ครูควรมกีารศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวเิคราะห์
สาเหตุและการจ าแนกสภาพปญัหาของ
ผูเ้รยีนเพื่อวางแผนการวจิยั 
        2.  ค รู ค ว ร มี ก า ร
ส ารวจปญัหาที่เกิดขึ้นในชัน้เรียนและ
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรยีนในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่นและจากการ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการ
เรยีนรู ้ เพื่อจดักลุ่มตามสภาพปญัหา 

      3.  ค รู ค ว ร มี ก า ร
วิเคราะห์สภาพปญัหา  เพื่ อก าหนด
ทางเลือก/วิธีการแก้ปญัหาโดยค านึงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วน  น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาจุดเด่น  จุดด้อย  อุปสรรค
และโอกาสประมวลอย่างตรงไปตรงมา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปญัหาที่
เกิดขึ้นในชัน้เรียนเพื่ อน าไปสู่การหา
แนวทางแกป้ญัหา 
      4. ครูควรมกีารศึกษา
ขัน้ตอนวิธีการจัดท าแผนการวิจัย เพื่อ
พฒันาผูเ้รยีน 
      5.  ครคูวรมกีารน าผล
การด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาผู้เรยีนมา
สรุปผลการวจิยัเพื่อเป็นการยนืยนัว่าการ
วิ จ ั ย นั ้ น ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
วัตถุประสงค์ของความต้องการพัฒนา
หรอืไม่  รายงานผลการด าเนินงานในที่
ประชุมของภาคเีครอืขา่ยเพื่อหาขอ้สรปุ 
  4.  ผลการสร้างคู่มอืพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2   
     คู่ มือพัฒนาสมรรถนะ
ทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย   วิสัยทัศ น์   หลักการ  
วตัถุประสงค์  เนื้อหา  กระบวนการของ
คู่มือพัฒนา  การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโปรแกรม  โดย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง คู่ มื อ พั ฒ น า ม ี              
5  ขัน้ตอน  ดังนี้   1)  ขัน้การเตรียม
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ความพรอ้ม (Preparation)  ประกอบดว้ย
หน่วยการเรยีนรู้ที่  1  :  ส ารวจความรู้
เดิม  2)  ขัน้การบ่มเพาะ  (Incubation)  
ประกอบด้วย  หน่วยการเรยีนรู้ที่  2  :  
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจรวบยอด  3)  ขัน้
การเห็นแจ้ง  (Insight)  ประกอบด้วย  
หน่วยการเรยีนรูท้ี่  3  :  การประยุกต์ใช้
ความรูแ้ละออกแบบผลงาน  (Apply  and  
Design)  และหน่วยการเรียนรู้ที่   4  :  
ก า ร น า ไ ป ป ฏิ บั ติ   ( Implementing)             
4) ขัน้ตรวจสอบประเมนิค่า (Verification)  
ประกอบด้วย  หน่วยการเรยีนรู้ที่  5  :  
นิเทศ  ตดิตาม  ประเมนิผลและปรบัปรุง  
( Supervising  and  Evaluating  and  
Adapting)  และ  5)  ขัน้เสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็  (Enhancing  strength)  ผลการ
ประเมนิของผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  7  คน  
พบว่า  คู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น  
โดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด  (  =  
4.64)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่าคู่มือพัฒนามีความเป็นประโยชน์  
อ ยู่ ใน ระดับ ม าก ที่ สุ ด   (  =  4.73)  
รองลงมา  คือ  คู่มือมีความเหมาะสม  
อยู่ในระดบัมากที่สุด  ( =  4.65)  และ
คู่มอืมคีวามสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาและ
กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ  อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด   (  =  4.63)  สุดท้ายคือคู่มือมี
ความเป็นไปได้  อยู่ในระดับ  มากที่สุด  
( =  4.56)  ตามล าดบั 

  ผลความพึงพอใจต่อคู่มือ
พัฒ น าสม รรถน ะท างวิช าก ารขอ ง
ครูผู้สอนในสถานศึกษาจากการน าเสนอ
ต่อผู้ อ านวยการสถานศึกษาและครู
วชิาการกลุ่มเครอืข่ายของกลุ่มเครอืข่าย
โรงเรียนจ าแนก เป็น   ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา  จ านวน  8  คน  และครู
วชิาการกลุ่มเครอืข่ายฯ  จ านวน  8  คน  
รวม  16  คน  มีความเห็นว่า  คู่มือมี
ความเหมาะสมและมีประโยชน์ในการ
น าไป ใช้ ในการพัฒ นาบุ คลากรทาง
การศกึษาในสถานศกึษาทัง้กลุ่มใหญ่และ
สามารถศกึษาพฒันาด้วยตนเองได้อยู่ใน
ระดบั  มากทีสุ่ดทุกขอ้  ( =  4.76)    
 

อภิปรายผล   
 การด าเนินการวจิยัเพื่อพัฒนา
คู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูผู้สอน  ในสถานศึกษามีประเด็นที่
น ามาอภปิราย  5  ประเดน็  คอื   
  1.  ผ ล ก า ร สั ง เค ร า ะ ห์
องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษา   พบว่า  
ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  ของผู้เชี่ยวชาญทัง้  6  คน  
มรีะดบัความคดิเหน็ต่อองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ของครูไทยของ
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ส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  (2553  :  
26-38)  ซึ่งได้แบ่ งสมรรถนะออกเป็น              
1)  ส ม รรถน ะห ลัก   ป ระกอบ ด้ ว ย             
1)  สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิใ์น
การปฏิบัติงาน  2)  สมรรถนะด้านการ
บรกิารที่ด ี 3)  สมรรถนะด้านการพฒันา
ตนเอง  4)  สมรรถนะดา้นการท างานเป็น
ทมีและ  5)  สมรรถนะด้านจรยิธรรมและ
สมรรถนะประจ าสายงาน  ประกอบด้วย  
1)  สมรรถนะ  ด้านการบรหิารหลกัสูตร
และการจดัการเรยีนรู้  2)  สมรรถนะด้าน
การพฒันาผู้เรยีน  3)  สมรรถนะดา้นการ
บริหารจัดการชัน้เรียน  4)  สมรรถนะ
ดา้นการวเิคราะห์  การสงัเคราะหแ์ละการ
วิจยัเพื่อพัฒนาผู้เรยีนรู้  5)  สมรรถนะ
ด้านภาวะผู้น า  และ  6)  สมรรถนะด้าน
การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอื
กบัชุมชนเพื่อการจดัการเรยีนรู้  ซึ่งจาก
ก ารสัง เค ราะห์ สม รรถน ะที่ มีค ว าม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะทาง
วชิาการของครผููส้อนทีม่ผีลต่อการพฒันา
คุณภาพผู้เรยีนมีทัง้หมด  4  สมรรถนะ  
คอื  1)  ด้านการบรหิารหลกัสูตรและการ
จดัการเรยีนรู้  2)  ด้านการพฒันาผู้เรยีน  
3)  ด้านการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และ  
4)  ดา้นการวเิคราะห์  การสงัเคราะหแ์ละ
การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 
  2.  ผ ลก ารศึ ก ษ าสภ าพ
ปจัจุบันและความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
พบว่ า   สมรรถนะทางวิช าการของ
ครูผู้สอนในปจัจุบนัอยู่ในระดบัมาก  และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นที่
มมีากทีสุ่ดคอื  ดา้นการพฒันาผูเ้รยีนและ  
ด้านที่มน้ีอยที่สุด  คอื  ด้านการวจิยัเพื่อ
พั ฒ น าผู้ เ รีย น   ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ผลการวิจยัของ  เอกสิทธิ ์ ชนินทรภูม ิ 
(2554  :  108)  ที่ได้ศึกษาสมรรถนะครู
กับการประกันคุณ ภาพภายในของ
โรงเรยีนสาธติในจงัหวดันครปฐม  ผลกา
วิจัยสรุปว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า
สมรรถนะของครูที่มมีากที่สุด  คอื  ด้าน
การพฒันาผู้เรยีน  และด้านที่มน้ีอย  คอื  
ด้านการวิเคราะห์  การสงัเคราะห์  และ
ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น   
    3.  ผลการสร้างคู่มอืพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2   
   1.  ด้านการพัฒนาคู่มือ
พัฒ น าสม รรถน ะท างวิช าก ารขอ ง
ครผููส้อนในสถานศกึษาจากการสรา้งและ
พฒันาคู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษา   แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  7  คน  ประเมิน  
พบว่า  คู่มอืพฒันาที่สรา้งขึ้น  โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  ( =  
4.64)  และเมื่อหาประสทิธภิาพของคู่มอื
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พั ฒ น า   พ บ ว่ า   คู่ มื อ พั ฒ น า นี้ มี
ประสิทธิภาพ  92.21/90.00  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  การที่ผลการวิจัย  
เป็นเช่นนี้   อาจเป็นเพราะการสร้างและ
พั ฒ น าคู่ มื อ   ที่ พั ฒ น าขึ้ น   ผู้ วิ จ ัย
ด า เนิ นก ารวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ลพื้ น ฐาน
เกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนัและความต้องการ
พัฒนา  เพื่ อระบุประเด็นที่   ต้องการ
พัฒนา  ได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ก ารพัฒ น า
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอน  
องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาการ
ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น   โ ด ย สั ง เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบที่ ได้   น าไปสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้ครูที่ได้ร ับรางวัล   OBEC  
AWARDS  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า  
คู่มือพัฒนาดังกล่าว  ได้รบัการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ  โดยมีแนวคิด  ทฤษฎ ี 
และผลงานวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันา  
และไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ  
ท าให้คู่มือพัฒนา  มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะของ
คู่มอื  ที่มุ่งเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจ  
เจตคติที่ดีและทักษะของครู   ในการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ  ส าหรบั
การสรา้งและพฒันาคู่มอืพฒันาสมรรถนะ
ทางวชิาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
ผู้วิจยัได้ยึดแนวคิดของ  คีรบีูน  จงวุฒิ
เวศย์  และมาเรยีม  นิลพันธุ์  (2542  :  
14-15)  กล่าวว่า  การจดัท าคู่มอืจะต้อง
ค านึงว่า  คู่มอืที่สรา้งขึ้นมานัน้  มคีวาม

จ าเป็นอย่างไร  โดยคู่มอืเป็นแหล่งของ
ความรู้ของผู้ที่ศึกษาและที่ส าคญัคู่มอืจะ
เป็นตัวช่วยให้มคีวามเข้าใจมากขึ้นและ
สามารถที่จะน าไปปฏิบตัิได้ถูกต้องมาก
ขึ้น  ทัง้นี้ผู้เชี่ยวชาญจะมสี่วนอย่างมาก
ในการให้ค าแนะน าต่างๆ   เช่นแก้ไข  
การยกตัวอย่าง  และการพัฒนาคู่มอืได้
ก าหนดขัน้ตอนการพัฒนาคู่มือเอาไว้             
3  ขัน้ตอน  ดังนี้   1)  การวางแผนร่าง
คู่มอื  2)  การเตรยีมข้อมูลในการพฒันา  
3)  การทดสอบคู่มอื    
    นอกจากนี้   ผู้วิจยัได้
สร้างคู่มือพัฒนา  โดยได้ประยุกต์จาก
กรอบแนวคิดการประเมินสมรรถนะใน
การปฏิบัติ งานขอ งครูผู้ ส อน   ต าม
ขอบข่ายงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาคุณภาพของผู้เรยีน  และประยุกต์
จากกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ของครูมัธยมศึกษา
ของสุธนิันท์  ภกัดวีุฒิ  (2556  :  52)  ที่
ไดเ้สนอขัน้ตอนการพฒันาไว้  5  ขัน้ตอน  
ไดแ้ก่  1)  การเตรยีมการ  (Preparation)  
2)  การบ่มเพาะ  (Incubation)  3)  การ
เห็นแจ้ง  (Insight)  และ  4)  ตรวจสอบ  
ประเมนิค่า  (Verification)  และขัน้ตอนที ่ 
5  ขั ้ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง  
(Strength)  เข้ามาเป็นกรอบหลกั  แล้ว
จงึใส่กจิกรรมหลกัและกจิกรรมยอ่ยเขา้ไป
ไว้ในแต่ละขัน้ตอน  เป็นการฝึกปฏิบัติ
กจิกรรมให้กบัครูผู้สอนได้เกดิทกัษะด้าน
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สมรรถนะทางวชิาการเพิ่มขึ้น  จงึท าให้
คู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา  ที่สร้างขึ้นนี้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   สนอง
จุดมุ่งหมายเฉพาะของคู่มอืพฒันาได้เป็น
อยา่งด ี
   2.  ด้านประสิทธิผลของ
คู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครผููส้อนในสถานศกึษา   
    ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ที่ ได้จากการทดลองใช้   คู่ มือพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว
พบว่า  คู่มอืพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของครผููส้อนในสถานศกึษา  ทีพ่ฒันาขึน้
นี้สามารถช่วยเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และทักษะการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวชิาการได้  โดยผลการเปรยีบเทยีบ
คะแนนความรูค้วามเขา้ใจของครู  ในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทาง
วชิาการของครผููส้อน  ก่อนใช้และหลงัใช้
คู่มือพัฒนา  พบว่า  ครูได้คะแนนด้าน
ความรู้ความเข้าใจ  ในการจดักิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูผู้สอน  หลงัการใช้คู่มอืพฒันาสูงกว่า
ก่อนใช้คู่มือพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับ           
แสงรุนีย์  มีพร  (2552  :  260)  ที่ ได้
ศกึษาการวจิยัและพฒันาคู่มอืการจดัการ
ความรู้เพื่อการบริหารจดัการหลักสูตร
สถานศึกษา  พบว่า  ผลการวิเคราะห์
เปรียบ เทียบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนก่อนและหลังการจดัการความรู้
เพื่ อ ก า รบ ริห า ร จัด ก า รห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบก่อนการจดัการความรู้เพื่อการ
บรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา   
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อ เสนอแนะในการ
น าไปใช้   
   1.1  ผู้บริหารและผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาครูทุกระดบัทัง้
ใน ส า นั ก ง าน เข ต พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษา  และในระดบัสถานศึกษา   
   1.2  ก า รน า เอ า คู่ มื อ
พัฒ น าสม รรถน ะท างวิช าก ารขอ ง
ครผูู้สอนในสถานศกึษาไปใช้  ควรศกึษา
ตามขัน้ตอนที่ได้ระบุไว้ในค าชี้แจงของ
คู่มอื  เพื่อให้การพฒันาเกิดประสิทธผิล
ตามวตัถุประสงคข์องคู่มอื  
  2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
วิจยัครัง้ต่อไป 
   2.1  การวิจัย ในครัง้นี้  
ไดศ้กึษาการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงกลุ่มย่อย  ในการวจิยัครัง้
ต่ อ ไป   ค ว รมี ก า รวิ จ ัย เพื่ อ พั ฒ น า
สมรรถนะทางวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
   2.2  การวจิยัในครัง้นี้  
ไดศ้กึษาการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
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