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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสมีาในครัง้นี ้เปน็การวจิยัและพฒันามคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั และความ
ต้องการในการพัฒนาครู เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิผล และเพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การ
พัฒนาครู มีขั้นตอนดำาเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการใน
การพัฒนาครู โดยการศึกษาเอกสาร และการวิจัยเชิงสำารวจ ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาครู 
โดยศึกษาและสังเคราะห์

กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาครูจากการสัมภาษณ์โรงเรียนกรณีศึกษา ทำาการร่างกลยุทธ์การพัฒนาครู  
โดยการ SWOT Analysis และประเมินกลยุทธ์ และระยะที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาครู 
โดยทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาครูด้านที่จำาเป็นเร่งด่วนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน
กลยุทธ์ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาตาม
สมรรถนะหลักแต่ละด้าน พบว่า ระดับสภาพการปฏิบัติงานของครู โดยภาพ รวมและรายด้านทุกข้ออยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านจริยธรรม และ
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู อันดับสองคือ ด้านการพัฒนาตนเอง และอันดับสามคือ ด้านการบริการที่ดี และ
ในอนัดบัสดุท้ายคือ ดา้นการมุง่ผล สมัฤทธ์ิในการปฏิบตังิาน ตามลำาดบั สว่นขอ้เสนอแนะ ความตอ้งการ
และแนวทางการพัฒนาที่สำาคัญ คือ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ครแูละบคุลากรตอ้งใหค้วามสำาคัญกบัการใหบ้รกิาร เปดิโอกาสใหค้รูและบคุลากรพฒันาตนเองอยา่งตอ่
เน่ือง พฒันาครแูละบคุลากรให้สามารถทำางานรว่มกนัไดเ้ปน็อย่างดแีละสร้างสรรค ์และแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2. กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
กลยุทธ์สะท้อนการพัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน 2) กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ครู และสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 3) กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครพูฒันาตนเองสูค่วามเปน็มอือาชีพ 4) กลยทุธส์รา้งวฒันธรรมองคก์ารใหม้กีารแลก เปลีย่นเรยีนรู ้และ
เกิดการพัฒนา และ 5) กลยุทธ์ปลูกฝังจิตสำานึกการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ซึ่งจากภาพรวมทั้ง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 16 มาตรการ โดยแต่ละมาตรการประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำาเร็จ และแนวทางปฏิบัติ 3. ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะหลักของครูด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมและรายดา้นทกุข้ออยูใ่นระดับมาก โดยเรยีงลำาดบัตามคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั
แรกคอื ดา้นวทิยากรทีใ่หค้วามรู ้อนัดับสองคือ กจิกรรมการฝกึอบรม และอนัดับสามคอื ดา้นเนือ้หาของ
โครงการฝกึอบรม และเอกสาร ตามลำาดบั สว่นประสทิธผิลของกลยทุธส์ะทอ้นการพฒันาวชิาชพีครจูาก
ผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียง ลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกคอื ดา้นความสามารถพฒันาทศันคตทิางบวก อันดับสองคอื ดา้นความสามารถ
ในการผลิต และอันดับสามคือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และในอันดับสุดท้ายคือ ด้านความ
สามารถในการปรับตัว ตามลำาดับ และในส่วนของผลผลิต/ชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาครู เมื่อพิจารณา
แลว้พบวา่ รอ้ยละของจำานวนครทูีม่ช้ิีนงานมีสดัสว่นทีส่งูกวา่ครูทีไ่มม่ชีิน้งานทกุดา้นและทกุขอ้อยา่งเหน็
ได้ชัด จากผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้นำาเสนอมาเชื่อได้ว่า กลยุทธ์สะท้อนการพัฒนาวิชาชีพครูจากผลการ
ปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิผล

คำ�สำ�คัญ: กลยุทธ์, การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผล, สถานศึกษา

Abstract
 This reseach aims to study the demand for teachers development,  

to create a strategy for development of teacher effectiveness and to trial strategic  
development of teacher. There are 3 phases. Phase 1 study general information for 
teachers development. The documentary study and survey study were employed. 
Phase 2 create strategic development of teacher, study and synthetic strategy for the  
development of teachers. From schools case study based on interviews. And the draft  
strategic development of teachers. Using SWOT Analysis techniques. And strategic  
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assessment. Phase 3 trial strategic development of teachers effectiveness. The trial  
strategy development for teachers. Aspects that are needed urgently. In school under  
Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization. The instrument used for data 
collection were questionnaires, interviews, strategies assessment, the satisfaction rating and 
evaluate the effectiveness of the strategy. Statistical analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation.

The results showed that

1. Current conditions as of schools under Nakhon Ratchasima Provincial  
Administrative Organization. Consider the following core competencies that each side. The 
operational conditions of teachers. As a whole and in all of the above are moderate. Sorted 
by descending average of the first 3. Find the first Teacher’s Ethics and Integrity. Second  
Self - Development. Third Service Mind. And the last Working Achievement Motivation  
Respectively. 2. Strategic Development of Teachers Effectiveness of Schools under  
Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization. The core competencies and  
5 include 1) Strategic reflect the professional development of teachers in the performance. 
2) Strategic improving the quality of service of teachers and build a good relationship with 
parents, communities and social networks. 3) Strategic encourages teachers to develop  
their professionalism. 4) Strategic create a culture of knowledge sharing and development. 
And 5) Strategic awareness of a good teacher, a teacher of ethics and professional conduct. 
The overall strategy of the 5. Consists of 16 measures. Each measures include objectives, 
targets, indicators of success and practices guidelines. 3. Teachers are satisfied with the 
workshop. The training program aims to develop the core competencies of teachers in the 
achievement of operational. As a whole and in terms of the level. Sorted by descending  
average of the first 3. Lecturer at awareness. The second is the training activity. And the third 
is the content of the training program and documentation respectively. The effectiveness 
of the strategy reflects the professional development of teacher performance. As a whole 
and in terms of the level. Sorted by descending average of the first 3. The ability to develop  
a positive attitude. The second is the ability to produce. And the third is The ability to  
solve problems. And in the final The ability to adapt accordingly. And the production/ 
manufacturing caused by the teacher. Considering it was found that. Percentage of  
teachers who work with higher proportions of teachers who do not have all the parts and  
all the obvious. The results of the research were presented to believe that. Teacher  
professional development strategies reflect the performance and effectiveness.

Keywords: Strategic, Development of Teachers Effectiveness, School
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บทนำา
ครูเป็นบุคลากรที่ มีบทบาทสำาคัญใน

กระบวนการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้
ชิดผู้เรียนมากที่สุด หน้าท่ีครูที่สำาคัญคือการจัด
กระบวนการเรียนรู้ อบรม สั่งสอนผู้เรียนให้เกิด
ความเจริญงอกงาม ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ
ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ครู
จึงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข คุณภาพของครูผู้สอนเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพราะมีข้อค้นพบจากงานวิจัยหลาย
ฉบบัของกลุม่ประเทศองคก์รเพ่ือความรว่มมอืทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD: Organization 
for Economic and Co-operation Develop-
ment) ที่พบว่านักเรียนที่มีโอกาสได้เรียนกับครูที่
สอนเกง่จะมพีฒันาการท่ีกา้วหน้ามากกวา่นักเรียน
ท่ีเรียนกับครูท่ีสอนไม่เก่งถึง 3 เท่า (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2556 ก: 1) ภารกิจ
สำาคัญของครู คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วนั้น 
สิง่หนึง่ทีเ่ปน็บทบาทของครมูอือาชีพกค็อื การปรบั
เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอน ถ้าหากครูท่านใด
ไดเ้ปลีย่นแนวคดิ วธิกีาร และสามารถจดักจิกรรม
การเรยีนรูไ้ดส้อดคล้องกบัเจตนารมณข์องพระราช
บญัญติัการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 คณุครทูา่น
นัน้กจ็ะไดส้มญานามวา่ “ครมูอือาชีพ” น่ันเอง เพ่ือ
ให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาและหน่วยงาน

ต้นสังกัด จึงมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (สุวิทย์ มูลคำา และ
อรทัย มูลคำา. 2544: 21)

การพัฒนาใดๆ ก็ตามหมายถึงการทำาให้
ดขีึน้เจรญิขึน้อยา่งมจีดุมุง่หมาย และมกีารวางแผน
อย่างเป็นระบบ การพัฒนาครูก็เช่นเดียวกันย่อม
ตอ้งมจีดุมุง่หมายในการพฒันาและมกีารวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดสภาพที่ดีขึ้นหรือเจริญ
ขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ การพัฒนาครูที่จะ
ประสบความสำาเร็จได้ในอนาคตนั้น ต้องเริ่มด้วย
การศึกษารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ 
เพ่ือที่จะได้นำาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดี และมีความเหมาะสมมาใช้
ในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด การไปถึงเป้าหมายต้องมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ ต้องมีการวิเคราะห์ตนเองและสภาพ
แวดลอ้มกอ่นดำาเนนิการ เพราะมปัีจจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง
หลายปัจจัยที่เอื้อต่อความสำาเร็จ และอาจส่งผลก
ระทบทำาให้เป้าหมายที่วางไว้ไม่ประสบความ
สำาเร็จ จากนั้นจึงมีการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
และประเมินทางเลือกเหล่านั้นว่าใช้ได้จริงหรือ
ไม่ในภาคปฏิบัติ เลือกทางท่ีคิดว่าน่าจะเป็นไป
ได้มากที่สุด นำามาวางแผนเป็นขั้นตอน และใน
ระหวา่งนำามาปฏบิตัจิะตอ้งตรวจสอบสถานการณ์
อยู่เสมอ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนต้องพร้อมที่จะ
ปรับตัวหาทางเลือกใหม่ๆ เมื่อพบว่าทางเดิมมี
ความเสี่ยงมากเกินไป (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 
2553: 12) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้า
รับการประเมินรอบสอง (ปี พ.ศ. 2549-2551) 
จำานวนทั้งหมด 26 โรงเรียน ได้รับการรับรอง
จากสำานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จำานวน 18 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 146 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียน ส่วนอีก 8 โรงเรียนไม่ได้รับการรับรอง 
โดยมาตรฐานดา้นผูเ้รยีนทีไ่ด้รบัการประเมนิระดับ
ต่ำามี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4 (ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์) มาตรฐานที่ 5 (ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร) และมาตรฐาน
ที่ 6 (ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง) ส่วนมาตรฐานด้านผู้สอนที่ได้รับการ
ประเมินระดับต่ำาสุด คือ มาตรฐานที่ 9 (ครู
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ) 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556 ข: 
101) จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ช้ีให้เห็น
วา่การจัดการศกึษาของสถานศกึษาสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ค่อนข้างมีปัญหาด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอน ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพบริบทที่เปลี่ยนไป
และคุณภาพของครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่
ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงต้องการแสวงหามาตรการและแนวทางใหม่ใน
การพฒันาครทูีม่ปีระสทิธผิลเหมาะสมกบัยคุสมยั
ของการปฏิรูปการศกึษา ซึง่จะทำาใหค้รสูามารถนำา
ผูเ้รยีนไปสูส่งัคมแหง่การเรยีนรู ้เพ่ือมุง่หวงัให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้า
หมายของการปฏิรูปการศึกษา และที่สำาคัญเพื่อ
เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีาให้สามารถตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 โดยแท้จริง

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความ

ต้องการในการพัฒนาครูของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาครูที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาครู
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนนิการวจิยัแบง่ออกเปน็ 3 ระยะ 

ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ความต้องการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อำานวยการสถาน
ศึกษา รองผู้อำานวยการสถานศึกษา และครูผู้
สอน จากสถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดันครราชสมีา รวมทัง้สิน้ 1,928 คน จำาแนก
เป็นผู้อำานวยการสถานศึกษา จำานวน 58 คน รอง
ผู้อำานวยการสถาน ศึกษา จำานวน 67 คน และครู
ผู้สอน จำานวน 1,803 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้
อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวยการสถาน
ศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 220 คน จำาแนก
เป็นผู้อำานวยการสถานศึกษา จำานวน 58 คน รอง
ผู้อำานวยการสถานศึกษา จำานวน 59 คน และครู
ผู้สอน จำานวน 103 คน 

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และความ
ต้องการในการพัฒนาครูของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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1.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล ตอนที่  1 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยใช้ร้อยละ 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการปฏิบัติงานของครู โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนา
ครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 การศึกษากรณีศึกษา (Multi Case 
Study) จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรยีนของรฐัทีม่วีธิปีฏบิตัสิูค่วามเปน็เลศิ (Best 
Practices) จำานวน 3 โรง เกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์
การพฒันาครทูีม่ปีระสทิธผิลนำามาสังเคราะหแ์ละ
ยกรา่งกลยทุธก์ารพัฒนาครขูองสถานศกึษาสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา เครือ่งมอื
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
สภาพปัจจุบัน กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิ 
ผลของโรงเรียนกรณีศึกษาตามสมรรถนะหลักทั้ง 
5 ด้าน โดยทำาการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการสถาน
ศกึษา รองผูอ้ำานวยการสถานศึกษา และครผููส้อน

2.2 การประเมินร่างกลยุทธ์การพัฒนา
ครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 ราย โดยใช้แบบประเมินความเหมาะ
สมของกลยุทธ์การพัฒนาครู วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อ
เสนอแนะเชิงวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยนำาไป
ทำาการรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ระยะที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การ
พัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 การทดลองใช้กลยุทธ์ ผู้วิจัยได้นำา
ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาครูที่จำาเป็นเร่งด่วน ซึ่ง
ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความสำาคัญ โดย

ใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI 
Modified) (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 41) ผล
การวิเคราะห์มีค่า PNI ตั้งแต่ 0.56 - 0.75 โดย
สมรรถนะหลักที่จำาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาครู
คอื ด้านการมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการปฏิบตังิาน ผูว้จัิย
จึงนำากลยุทธ์การพัฒนาครูที่สร้างข้ึน ไปทดลอง
ใช้พัฒนาครู จำานวน 1 ประเด็น คือ กลยุทธ์การ
สะท้อนการพัฒนาวิชา ชีพครูจากผลการปฏิบัติ
งาน มาตรการที่ 2 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานให้แก่ครู โดย
เลือกโรงเรียนมะค่าวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ครูผู้สอน จำานวน 
15 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
อบรมเชงิปฏบิตักิาร และแบบประเมนิประสทิธผิล
ของกลยุทธ์

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ และแบบประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ ผู้
วิจัยนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เน้ือหาแล้วสรุปผล
เป็นความเรียง

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 

และความตอ้งการในการพฒันาครขูองสถานศกึษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาสังกัด
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา พจิารณา
ตามสมรรถนะหลักแต่ละด้าน พบว่า ระดับสภาพ
การปฏิบัติงานของครู โดยภาพ รวมและรายด้าน
ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อันดับสอง
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คอื ดา้นการพฒันาตนเอง และอนัดับสามคือ ด้าน
การบรกิารทีดี่ และในอันดับสดุทา้ยคอื ด้านการมุ่ง
ผล สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามลำาดับ ส่วนข้อ
เสนอแนะ ความต้องการและแนวทางการพัฒนา
ที่สำาคัญ คือ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรต้องให้ความสำาคัญกับ
การใหบ้รกิาร เปดิโอกาสใหค้รแูละบคุลากรพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูและบุคลากร
ให้สามารถทำางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและ
สร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ระยะที ่2 ผลการสรา้งกลยุทธก์ารพัฒนา
ครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 ผลการศึกษากรณีศึกษา (Multi 
Case Study) กลยุทธ์ที่ ใช้ในการพัฒนาครู
ของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 โรง จาก
การสังเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่ามีการใช้กลยุทธ์
สะท้อนการพัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติ
งาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการให้บริการของครู 
และสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์สร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเกิดการพัฒนา และกลยุทธ์ปลูกฝังจิตสำานึก
การเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพครู

2.2 ผลการประเมินกลยุทธ์ ระดับความ
เหมาะสมของกลยุทธก์ารพฒันาครทูีม่ปีระสทิธผิล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมและรายกลยุทธ์ทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ กลยุทธ์สะท้อน
การพฒันาวชิาชพีครจูากผลการปฏิบตังิาน อนัดับ

สองคือ กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนา และอันดับ
สามคือ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของครู และสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อเครือข่ายผู้
ปกครอง ชุมชน และสังคม ส่วนอันดับสุดท้ายมี
คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื กลยทุธส์ง่เสรมิสนบัสนนุให้ครู
พฒันาตนเองสู่ความเปน็มืออาชพีกบักลยุทธป์ลกู
ฝังจิตสำานึกการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามลำาดับ

2.3 กลยุทธก์ารพฒันาครทูีม่ปีระสทิธผิล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์สะท้อนการพัฒนา
วิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน 2) กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของครู และสร้าง
สายสัมพันธ์อันดีต่อเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม 3) กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครู
พฒันาตนเองสู่ความเปน็มอือาชพี 4) กลยทุธส์รา้ง
วฒันธรรมองคก์ารใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
เกิดการพัฒนา และ 5) กลยุทธ์ปลูกฝังจิตสำานึก
การเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพครู ซึ่งจากภาพรวมทั้ง 5 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 16 มาตรการ โดยแต่ละมาตรการ 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความสำาเร็จ และแนวทางปฏิบัติ

ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การ
พัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถาน ศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
เชงิปฏบิตักิาร โครงการฝกึอบรมพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
งาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านวิทยากรที่ให้ความรู้ 
อันดับสองคือ กิจกรรมการฝึกอบรม และอันดับ
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สามคือ ด้านเนื้อหาของโครงการฝึกอบรม และ
เอกสาร ตามลำาดับ 

3.2 ส่วนประสิทธิผลของกลยุทธ์สะท้อน
การพัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรกคือ ด้านความสามารถพัฒนาทัศนคติ
ทางบวก อันดับสองคือ ด้านความ สามารถใน
การผลิต และอันดับสามคือ ด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และในอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
ความสามารถในการปรับตัว ตามลำาดับ และใน
ส่วนของผลผลิต/ชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาครู 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ร้อยละของจำานวนครูที่มี
ชิ้นงานมีสัดส่วนที่สูงกว่าครูที่ไม่มีช้ินงานทุกด้าน
และทุกข้ออย่างเห็นได้ชัด 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา

ครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยอภิปราย
ผล ดังนี้

1. ระดับสภาพการปฏิบัติงานของครู 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการศึกษาที่พบเช่นนี้อาจเน่ืองมาจาก
การพัฒนาครูจะต้องเริ่มต้นจากการสำารวจสภาพ
ปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนา เพื่อหา
ขอ้มลูสภาพปจัจบุนั ความเหมาะสม ปญัหา ความ
ต้องการ และแนวทางพัฒนา มาวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในที่
เป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาหรือสร้างกลยุทธ์
การพัฒนาครูให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบท 
และประสบความสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Certo and Peter (1991: 36-38) ที่ศึกษา
กระบวนการการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ขั้น
ตอน ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

2) กำาหนดทิศทางขององค์การ 3) กำาหนด
ยุทธศาสตร์ 4) ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และ 5) 
ควบคุมยุทธศาสตร์ ครูเป็นบุคคลสำาคัญที่จะสร้าง
เด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาครู
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความ 
สามารถ ทักษะอุดมการณ์ และเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ครูต้องมี
สมรรถนะหลักที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิการประเมนิสมรรถนะครขูองสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 24-
38) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 
3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำางานเป็นทีม และ 
5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วน
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา พบว่า ครู
มีความต้องการให้มีการพัฒนาครูในเรื่องการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

2. กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามกรอบสมรรถนะหลักของครูท้ัง 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏบิตังิาน พบวา่ กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการพฒันา
ครูคือ กลยุทธ์สะท้อนการพัฒนาวิชาชีพครูจาก
ผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากการประเมิน นิเทศ 
ติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพครู จะทำาให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนำามาใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือ
ให้การช่วย เหลือ สนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของครูสำาเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประ
สิทธิ ภาพ ทั้งยังเป็นการติดตามว่าสิ่งที่ครูได้รับ
การพฒันานัน้ เมือ่นำาไปปฏบิตัจิรงิมผีลเปน็เชน่ไร
และเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Miller (1981: 175-184) ที่ได้ศึกษา
วิจัย เรื่อง การดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของครู พบว่า ครูใหญ่และครูจำานวนไม่น้อย
ที่ไม่เข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ของคร ูไม่เห็นความสำาคญัของการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 2) ด้านการบริการที่ดี พบว่ากลยุทธ์
ที่ใช้ในการพัฒนาครู คือ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของครู และสร้างสายสัมพันธ์อันดี
ต่อเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และสงัคม เนือ่งจาก
ครูมีหน้าที่ในการให้บริการต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ไม่ใช่แต่เพียงทำาหน้าที่ในการสอน
อย่างเดียว แต่ยังหมายความรวมถึงการบริการ
งานดา้นอืน่ทีค่อยสนบัสนนุในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาดว้ย จึงจำาเปน็ตอ้งมกีารพัฒนาคณุภาพ
ด้านการบริการ และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของ
ครูก็จะช่วยให้งานในหน้าที่และภารกิจขององค์กร
มีโอกาสประสบความสำาเร็จด้วย สอดคล้องกับ
แนวคดิของ สรุนิทร ์สรสริ ิ(2515: 3-4) ซึง่เหน็วา่
ครดูจีะต้องมคีวามสมัพันธอ์นัดีกับนกัเรยีน คอื ใช้
จติวทิยาใหเ้กดิประโยชน์ ใกลชิ้ดกบันกัเรยีน ทำาให้
อบอุ่นใจ เป็นท่ีพ่ึงแกศ่ษิย์ได้ มกีารเตรยีมการสอน
สม่ำาเสมอ ทำาโครงการสอน สอนตามหลักสูตร
และสอนได้ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู คือ 
มีจรรยามารยาท และวินัยตามระเบียบประเพณี
ของครู และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครอง คือ 
ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อรู้ความเป็นไปของ
เดก็ทางบา้น เพือ่ผลการ ศกึษาและความเจรญิของ
โรงเรยีน 3) ดา้นการพัฒนาตนเอง พบวา่กลยุทธท์ี่
ใช้ในการพัฒนาครู คือ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ปัจจุบัน
โลกเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ทางด้านสงัคม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ดังนั้นการที่
ครูจะรู้เท่าทันโลกความเป็นจริง ครูจะต้องมีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำาความรู้ความ
สามารถที่ได้พัฒนาตนเองนั้น มาพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามท่ีควรเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประวิต เอราวรรณ์ (2548: 249–252) 
ท่ีได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอำานาจครูในโรงเรียน กรณีศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม พบว่า รูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอำานาจครูมีองค์ประกอบที่เกี่ยว
กบัการพฒันาตนเองของครู คอื การพฒันาความรู้
และทกัษะใหม่ๆ  ให้กบัคร ู4) ดา้นการทำางานเปน็
ทมี พบว่ากลยทุธท์ีใ่ช้ในการพฒันาครู คือ กลยทุธ์
สรา้งวัฒนธรรมองคก์ารใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
และเกิดการพัฒนา กระบวนการทำางานของครู
ในยุคปัจจุบัน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงยุค
โลกาภิวัฒน์ การทำางานที่มีการแข่งขันกันมาก
ขึ้น ทั้งการแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันต่อการทำางานที่
สลับซับซ้อน และต้องอาศัยการประสานงานที่ดี  
ทำาให้การทำางานเป็นทีมเข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน และได้รับการ
ยอมรับให้เป็นรูปแบบการทำางานที่ถือว่าก่อให้
เกิดประโยชน์แก่บุคคล และองค์กรมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2554: 
50) ทีว่า่กระบวนการทำางานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ขององค์กรจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคล
และกลุ่ม ครูจำาเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการทำางานเป็นทีม เทคนิคการทำางานเป็น
ทีม การสื่อสารในองค์กร การประสานงาน การ
ได้ฝึกร่วมคิด ร่วมการแก้ปัญหา เรียนรู้การสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรในการทำางานเป็นทีม เป็นผู้
มีความสามารถในการส่ือสาร การนำาจุดเด่นของ
ตนมาใช้ในการพัฒนางาน และ 5) ด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชา ชีพครู พบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ใน
การพัฒนาครู คือ กลยุทธ์ปลูกฝังจิตสำานึกการ
เปน็ครทูีด่ ีมคีณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพคร ูเปน็ดา้นทีม่คีวามสำาคัญมากสำาหรบัผูท้ี่
ได้ชื่อว่าครู เพราะหากครูขาดคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูแล้ว ผู้เรียนจะมีสภาพ
เป็นเช่นไร การที่ครูคนหนึ่งจะประสบความสำาเร็จ
ในการทำางานหรอืประกอบอาชพีหรอืเปน็ทีย่อมรบั
จากบุคคลหรือสังคมนั้น นอกจากจะต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของครูแต่ละคน
แลว้ สิง่สำาคญัทีเ่ปน็ปจัจยัเกือ้หนนุอกีประการหนึง่



Journal of Education, Mahasarakham University 151 Volume 10 Number 1 January - March 2016

ก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวชิาชพีครู ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระ
ธรรมโกศาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ (2529: 92) 
ได้อรรถาธิบายความหมายของคำาว่า “ครู” ไว้ว่า 
ในสมัยโบราณ คำาว่า “ครู” เป็นคำาที่สูงมาก “ครู
เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ” และนำาวิญญาณไป
สู่คุณธรรมชั้นสูง วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและ
จัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจำาเป็นต่อสังคม ผู้
ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับความเคารพ และสอดคล้องกับพระ
ราชบญัญติัสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 (2546: 17) มาตรา 49 และข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2556: 
3-7) ได้กำาหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความ
รู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งใน
มาตรฐานการปฏิบัติตนนี้เองที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ซึ่งมี 5 ด้าน ดังนี้ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผู้รับ
บริการ 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
และ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม

3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนา
ครู ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ โดยภาพรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โครงการพัฒนาครูด้านนี้
มีลักษณะที่แตกต่างไปจากโครงการพัฒนาอ่ืนๆ 
ทีเ่คยจัดขึน้ เน่ืองจากเปน็โครงการทีม่คีวามสำาคัญ
อย่างมากต่อครูผู้สอน แต่ถูกมองข้ามความสำาคัญ
มาโดยตลอด ผลการประเมินจึงออกมาในระดับ
มาก สว่นดา้นประสิทธผิลของกลยทุธส์ะทอ้นการ
พัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน โดยภาพ
รวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก และใน

ส่วนขอผลผลิต /ช้ินงานที่เกิดจากการพัฒนาครู 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ร้อยละของจำานวนครูที่มี
ช้ินงานมีสัดส่วนที่สูงกว่าครูที่ไม่มีช้ินงานทุกด้าน
และทกุข้ออยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จงอาง ทะสา (2550: 61-72) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา ครูตามแนวการปฏิรูป
การเรยีนรู้ ซึง่พบวา่ การดำาเนนิการพฒันาโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติ การ ดำาเนินการฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการวิจัยในชั้นเรียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอน จากผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้
นำาเสนอมาเชื่อได้ว่า กลยุทธ์สะท้อนการพัฒนา
วิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้น
ในการดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาครูด้านนี้ให้
มีความชัดเจนและเร่งด่วนท่ีสุด เพื่อให้ครูมีความ
สามารถในการวิเคราะห์ภาระงานและวางแผน
การแกป้ญัหาอย่างเปน็ระบบ และพฒันาขดีความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ นำา
ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งใหค้วาม
สำาคัญในการพัฒนาหรือยกระดับการบริการที่ดี
ของครู เพื่อตอบสนองนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชมุชน ใหพ้งึพอใจตอ่ครแูละการใหบ้รกิารทางการ
ศึกษาของสถานศึกษา เพราะถือว่าเป็นภารกิจ
หลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและสถานศกึษา 
คือการให้บริการทางการศึกษาต่อผู้รับบริการ

1.3 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้น
สังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาครูให้
รูจั้กหาจดุเดน่และจุดดอ้ยของแตล่ะคน เพือ่นำามา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 152 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559

เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และ
เกิดคุณภาพในตัวของครูมากยิ่งขึ้น

1.4 ผู้บริหารทุกระดับต้องพัฒนาทักษะ
การทำางานเป็นทีม โดยสร้างวัฒนธรรมการแลก
เปลีย่นเรยีนรู ้และมกีลัยาณมติรตอ่เพ่ือนร่วมงาน 
เพื่อให้ครูสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นและประสบ
ความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นทีม
งานคุณภาพให้ได้

1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นฝ่าย
ที่อยู่ใกล้ชิดกับครูอยู่แล้ว จะต้องส่งเสริมครูให้
ดำารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ตระหนัก
ในการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครู และให้คำา
แนะนำาในการปฏิบัติตนในสภาวการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ในการทดลองใช้กลยุทธค์วรมีการนำา
ไปทดลองใช้ในโรงเรียนอื่น แล้วนำามาผลการ
พัฒนาครูมาเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์การ
พัฒนาครูให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

2.2 ผู้ที่มีความสนใจสามารถนำากลยุทธ์
ของสมรรถนะหลักที่ยังไม่ได้ทำาการทดลองใช้ 
สามารถนำาไปทดลองใช้พฒันาครหูรอืนำาไปพัฒนา
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
แต่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือสถานศึกษา
อื่นๆ ได้

2.3 ในการวิจัยเชิงสำารวจควรเพิ่มมิติ
ประเด็นการศึกษาสภาพความจำาเป็นและความ
สำาคัญควบคู่กับสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติ
ของครูด้วย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.4 องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนา
ครู สามารถกำาหนดรูปแบบหรือเพิ่มเติมประเด็น
ของกลยทุธห์รือยุทธศาสตร ์ให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นได้ตามความเหมาะสม 

2.5 ในขั้นตอนการกำาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยนั้น สามารถเพิ่มเติมสมรรถนะประจำา
สายงานของครูผู้สอน หรือสามารถนำากรอบ
แนวคิดด้านอื่นที่ยอมรับได้มากำาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยเพิ่มเติมได้ เพื่อให้กลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูมีความหลายหลายและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2.6 ควรมกีารศึกษากระบวนการวิจยัประ
เภทอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
ที่มีความหลากหลายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
องค์กร หน่วยงาน ในระดับที่สูงขึ้น

2.7 ควรนำาผลการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ที่ไม่
ได้หยุดอยู่แค่การได้มาซึ่งกลยุทธ์จากผลการวิจัย
เทา่นัน้ แตต่อ้งนำาเอาผลการวิจยัไปศึกษาวิเคราะห์
ตอ่เนือ่งถึงโอกาสความเปน็ไปไดใ้นการนำาไปใชใ้น
การพฒันาครหูรือนำาไปปฏบิตั ิเพือ่การพฒันางาน
วิจัยให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
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