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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการ

พัฒนาตนเอง 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
พัฒนาตนเอง 3) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง การดำาเนินการวิจัยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพท่ีพงึประสงค ์และวธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการพฒันาตนเอง กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา จำานวน 38 คน และครู จำานวน 276 คน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 และระยะที่ 3 วิเคราะห์ ความต้องการจำาเป็นของศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม 
ร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง และประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
พัฒนาตนเอง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัพบวา่ 1. องค์ประกอบและตัวช้ีวดัสมรรถนะครดูา้นการพฒันาตนเอง สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 1 ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 28 ตวัชีว้ดั ยนืยนัโดยผูท้รง
คุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
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และวธิเีสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ ซึง่เรยีงตามลำาดบัความถีจ่ากมากไปหานอ้ย  
ได้ดังนี้ การประชุมปฏิบัติการ การฝึกอบรมควบคู่กับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การ
นิเทศติดตาม การเป็นพี่เลี้ยง และการสอนแนะ 3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนา
ตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้น มี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ หลักการและแนวคิดของโปรแกรม วัตถุประสงค์ของโปรแกรม รูปแบบและวิธีการพัฒนา  
โครงสร้างของโปรแกรม เนื้อหาและสาระสำาคัญของโปรแกรม ประกอบด้วย 3 โมดูล คือ โมดูล 1: 
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ โมดูล 2: การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และ โมดูล 3: การแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และสร้างเครือข่าย ทั้งสิ้น 110 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการพัฒนา 7 วิธี ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการ  
การฝึกอบรมควบคู่กับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การนิเทศติดตาม การเป็นพี่เลี้ยง และ
การสอนแนะ ซึ่งการดำาเนินการพัฒนามี 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การ
พัฒนา ข้ันท่ี 3 การบูรณาการความรู้ และขั้นที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา ผลการประเมินโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study elements and teacher  

indicators competency of self-development under Yasothon Primary Educational Service 
Area Office 1 2) study current situation, desirable characteristics, and the method of 
teacher enhance competency of Self-Development under Yasothon Primary Educational  
Service Area Office 1, 3) develop of program teacher enhance competency of self- 
development under Yasothon Primary Educational Service Area Office 1. The research  
procedure of followed the produce research and developing which had 3 phases of research. 
The first phase studied element and teacher indicators competency of self-development 
through focus group discussion among 7 educational supervision experts. The second,  
studied current situation, desirable characteristic and the method of teacher enhance 
competency of self-development by the target group of 38 school administrators and 
276 teachers and the third phase through focus group discussion among 7 educational  
supervision experts. The instruments using for data collection, consisted of the  
questionnaire, the interview form, the test and evaluation form. The statistic using for  
data analysis, consisted of the percentage, mean, and standard deviation.
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The research found the following results: 1. Element and teacher indicators  
competency of Self-Development under Yasothon Primary Educational Service Area Office 
1 found 3 components 28 indicators through focus group discussion among educational  
supervision experts, it was in the highest level. 2. The current situation of teacher  
competency by Self-Development under Yasothon Primary Educational Service Area Office 1  
found that overall current situation was good level and the desirable situation was in 
the highest level. The method of enhance learning management competencies that the  
frequencies were ranged from high to low as follows: Operating conference, Training 
coupled with performance, mentoring and coaching. 3. The Program on teacher enhance 
development of Self-Development under Yasothon Primary Educational Service Area  
Office 1, consisted of program element were the rationale and approach of program, the  
objectives of program, the design and technique of development, the structure of program,  
content and satisfy of the which had 3 modules were studying for knowledge, follow the 
new academic and professional knowledge. creation of knowledge and innovation in organi-
zational and professional development, exchange of opinion and networking for 110 hours. 
The 7 method developing were: operating conference, training coupled with performance, 
training, seminars, monitoring, mentoring and coaching. The step development had 4 steps. 
The first step was to the pre-Development. The second step was to the development. The 
third step was the knowledge integration, and the fourth step was to the post development 
through focus group discussion among educational supervision experts found that suitable 
and the possibility overall was in the highest level.

Keywords: self-development, primary educational service area, teacher competency

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 ในหมวดวา่ด้วย คร ูคณาจารย์และบคุลากร
ทางการศึกษา มาตรา 52 ได้กล่าวไว้ว่า “ให้
กระทรวงสง่เสรมิใหม้รีะบบกระบวนการผลติ การ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มคีณุภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเปน็
วิชาชีพชั้นสูง โดยกำากับการประสานให้สถาบัน
ที่ผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์รวมทั้งบุคลากร

ทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้มและมคีวามเขม้แขง็
ในการเตรยีมบคุลากรใหมแ่ละบคุลากรประจำาการ
อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและ 
จัดตั้งกองทุนสำาหรับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ” และมาตรา 53 
ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ผูบ้รหิารการศกึษามฐีานะเปน็องคก์รอสิระภายใต ้
การบริหารงานของสภาวิชาชีพในการกำากับของ
กระทรวงมีอำานาจหน้าท่ีกำาหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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กำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูผู้
บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา (พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จำาต้องอาศัย
ระบบโรงเรียน จากรายงานเร่ือง How The 
World’s Best-Performing School Systems 
Come Out on Top (Barber, 2550: Web Site) 
ซึ่งเป็นการสรุปผลจากการวิจัยระบบของโรงเรียน
ในประเทศสมาชกิ OECD ทีม่ผีลจากการประเมนิ
โครงการประเมินผลนกัเรยีนนานาชาต ิ(Program 
for International Student Assessment: PISA) 
อยูใ่นสบิอนัดบัแรก สรปุถงึปจัจยัสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับคณุภาพของระบบโรงเรยีน 3 ประการ ได้แก ่1) 
การคดัคนท่ีเหมาะสมเพ่ือเปน็คร ู2) การพัฒนาให้
เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 3) การประกันระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดสำาหรับนักเรียน
ทกุคน ผลวจิยัดงักลา่วช้ีใหเ้หน็ความจำาเปน็ในการ
พัฒนาคุณภาพของครูในระบบโรงเรียนเนื่องจาก
ครูเป็นบุคคลสำาคัญที่สุดในการดำาเนินงานด้าน
การศึกษา ครูต้องพัฒนาตนเองเพ่ือนำาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา
นั้น เกี่ยวข้องกับครูจำานวนมากกว่า 8 แสนคน 
“เป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรู้” ของคนไทย 
ท้ังชาติ นับเป็นงานที่ยากและเป็นเรื่องที่มีความ
สำาคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของชาติ 

ปัญหาการพัฒนาคุณภาพครูตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการ
แสวงหาแนวทางอย่างหลากหลาย แม้ในต่างประ
เทศหลายๆ ประเทศต่างก็ให้ความสำาคัญเป็นอัน
มาก ดร.เลขา ปยิะอจัรยิะ (2550: เวบ็ไซต)์ ผูท้รง
คุณวุฒิของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้
ให้ความเห็นน่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาการครูไม่มี
คณุภาพวา่มไิดเ้กดิจากระบบไมดี่ หากเกดิจากการ
ที่ครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่มีแรงบันดาลใจใน

การพฒันาตนเอง รวมถงึยงัขาดการจดัการความรู้
ทีด่แีละมไิดม้โีอกาสแลกเปลีย่นและแบง่ปนัความรู้
ระหว่างกัน ธงทอง จันทรางศุ (2552: เว็บไซต์) 
พบว่าการปฏริปูการศกึษามทีัง้สำาเรจ็และลม้เหลว 
ซึ่งการปฏิรูปที่ล้มเหลวประการหนึ่ง คือ การผลิต
และพัฒนาครู

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพครูที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ แนวคิด
การพฒันาตนเอง อไุรวรรณ สว่นสมพงษ ์(2550: 
เว็บไซต์) ทั้งนี้เนื่องจากครูต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความพรอ้มตามมาตรฐานวชิาชพีโดยครคูวรศกึษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสร้างผลงาน
ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานดังกล่าว รวมทั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การ
ประชมุ อบรม สมัมนา เปน็ตน้ ตอ้งปฏบิตักิจิกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ด้วยความรักและ
หวังดีต่อผู้เรียน ครูต้องคิดค้น ผลิตและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการผลิต คิดค้นควรเป็นสื่อที่ได้จาก
วัสดุในท้องถิ่น มีการประเมินตนเองและปรับปรุง
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ ครตูอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคน้คว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อมุ่งสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นนิสัยติดตัวผู้
เรียนตลอดไป ครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี เช่น การแสดงออก การปฏิบัติ การแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับความเป็นครู และ
การพัฒนาครูโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองจะฝึกให้
ครูพึ่งพาตนเองและพัฒนาความสามารถของ
ตนเองได้ รวมทั้งสามารถเลือกรูปแบบการเรียน
รู้ที่เหมาะกับตนเองได้ ทำาให้เรียนรู้ได้ดี ผู้ที่เริ่ม
เรียนด้วยความคิดของตนเองจะพัฒนาตนเองได้
มากกว่าและดีกว่าที่เป็นเพียง ผู้รับหรือรอให้ผู้
อื่นถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ นวัตกรรมใหม่ทางการ
ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบ
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เปิด (Open classroom) การเรียนแบบไม่มีชั้น 
(Non–grade school) ศูนย์บริการทางวิชาการ 
(Learning resource center) การศึกษาอย่าง
อสิระ (Independent study) การเรยีนนอกระบบ
โรงเรียน (Nontraditional study program) การ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด (University–without–
walls) ซึง่รปูแบบการศกึษาเหลา่นีล้ว้นแตผ่ลกัดนั
ให้ครูได้พัฒนาตนเองได้หลากหลายวิธี (ประสาท 
เนอืงเฉลมิ, 2559: 66-74) นอกจากนี ้การเรยีนรู ้
ด้วยตนเองเป็นความอยู่รอดของชีวิตในฐานะที่
เป็นบุคคลและเผ่าพันธุ์มนุษย์ เน่ืองจากโลก มี
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทำาให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ ทางการศึกษาอยู่ตลอด การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง จงึเปน็กระบวนการตอ่เนือ่งตลอดชีวติ 
(Knowles, 1975: 14 – 17) 

การพฒันาตนเองเพ่ือสรา้งความงอกงาม
และเพิ่มความสมบูรณ์ในชีวิตของบุคคลมีหลาย
แนวทางการพฒันา ทีส่ง่ผลต่อทัง้ตนเอง ผูอ้ืน่ และ
สังคมประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ซึ่งเป็น
บุคคลสำาคญัทีส่ดุทีน่ำาพาใหอ้งค์กรเกดิการพฒันา
เพราะครู คือผู้ท่ีสร้างคุณภาพผู้เรียนสามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากความสำาเร็จในการพัฒนา
วิชาชีพตนเองครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้
ท่ีมีบทบาทสำาคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาล ให้บรรลุเป้า
หมาย ดงันัน้ ครจูำาเปน็ตอ้งมจีติสำานกึ และมคีวาม
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งจะหยุดน่ิงไม่
ได้ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
ปฏิรูปการศึกษาและกระแสของโลกโลกาภิวัตน์

จากการศึกษางานวิจัยของนักการศึกษา
ได้ทำาวิจัยไว้ส่วนใหญ่จะศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองของครูในหลายๆ ด้าน 
รวมท้ังวิธีท่ีครูผู้สอนใช้ในการพัฒนาตนเองซึ่ง
มีหลากหลายวิธี แต่ยังขาดการพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมท่ีครูจะสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา

ตนเองให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ความพร้อมของเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่
แหล่งเรียนรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า ประกอบกับครูผู้
สอนยคุปจัจบุนัไดม้แีนวคดิทีจ่ะเรยีนรู ้และพฒันา
ตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลถึงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนเอง 

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจ
ที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การพัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อนำาข้อมูล
ที่ได้ใช้เป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาและ
ปรบัปรงุ ประสทิธภิาพ การบรหิารและการจดัการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ตลอดจนให้
ข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ี

วัดสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การพัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่มผู้

ให้ข้อมูล
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จำานวน 205 คน และครจูำานวน 1,517 คน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจำานวน 38 คน และครูจำานวน 276 คน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบ
จำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางสำาเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan (1970: 608-609) โดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และให้คำาแนะนำาปรับปรุงแก้ไข 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ให้ข้อมูลใน
การศกึษาสถานศกึษาทีม่วีธิปีฏิบตัทิีดี่เย่ียม (Best 
Practice) จำานวน 2 โรงเรยีน ได้แก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาหรือผู้แทน

2.4 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหน้าทีใ่ห้คำาแนะนำา
เพื่อความสมบูรณ์ของแนวทางและทำาหน้าที่
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทาง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการ
พัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อ
ใหผู้ท้รงคณุวฒุเิขยีนขอ้เสนอแนะและประเดน็การ
ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวชี้วัด 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครู ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลขนาดโรงเรียนที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 ข้อคำาถาม
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และวธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการพฒันา
ตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั เพือ่สอบถามระดบัการดำาเนนิงานของสถาน
ศึกษา ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 

3. แบบสัมภาษณ์ ในศึกษาสถานศึกษา
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จำานวน 2 แห่ง เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

4. แบบประเมินเพื่อประเมินโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ให้ผู้ประเมินพิจารณาความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมในด้านความเหมาะสมและด้านความ
เป็นไปได้

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนนิการวจิยัแบง่ออกเปน็ 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้   
 ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง และประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน
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ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการ
พฒันาตนเอง นำาองค์ประกอบและตัวช้ีวดัทีไ่ด้จาก
ระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามเพื่อถามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครู
ดา้นการพฒันาตนเอง เกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง
ที่เป็นผู้บริหารและครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จำานวน 
314 คน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์
ของสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง 

ระยะที ่3 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครดูา้นการพัฒนาตนเอง นำาผลการวจิยั
ที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ ศึกษา 
Best Practice จากหน่วยงานที่มีวิธีที่ดีในการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง 2 แห่ง 
แล้วร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
พัฒนาตนเอง ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตวัช้ีวดัสมรรถนะครดู้านการ
พัฒนาตนเอง โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3. การวเิคราะห์ขอ้มลูกระบวนการพัฒนา
โปรแกรม ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 

(Need Assessment) โดยนำาข้อมูลผลการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะ
ที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index: PNI Modified) เพือ่จดัลำาดบัความ
ต้องการจำาเป็น

3.2 การวิเคราะหผ์ลการศกึษาแนวปฏบิตัิ
ในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง 
จากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

3.3 การวิ เคราะห์ความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนา
ตนเอง สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครู

ด้านการพัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกอบ
ดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื 1) ดา้นการศกึษาคน้ควา้
หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ มี 9 ตัวบ่งช้ี 2) ด้านการสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ มี 8 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสร้างเครือข่าย มี 11 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุ ิพบวา่ องคป์ระกอบและ
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครู ด้าน
การพัฒนาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรยีงลำาดบัจากมากทีส่ดุไปนอ้ยทีส่ดุ ดงันี ้1) ดา้น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 
2) ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ และ 3) 
ด้านการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการ
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พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ตามลำาดับ และสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครู 
ด้านการพัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด ดังนี้ 1) ด้านการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และสร้างเครือข่าย 2) ด้านการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ และ 3) ด้านการสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
ตามลำาดับ 

3. โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครู ด้านการพัฒนาตนเอง ที่พัฒนาขึ้นมี 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดของ
โปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) รูป
แบบและวธิกีารพฒันา 4) โครงสรา้งของโปรแกรม 
5) เนื้อหาและสาระสำาคัญของโปรแกรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 Module ดังนี้ 

Module 1: การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
เนื้อหาในโมดูลนี้ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้มุง่มัน่และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา การศึกษา ดูงาน และการค้นคว้าด้วย
ตนเอง เนื้อหาโดยรวมดังนี้

1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้

1.1 ความหมายของการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.3 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.4 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.5 วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์

1.6 การพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง

1.7 รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง

2. กิจกรรมและใบงาน

3. สรุป คำาถาม และคำาตอบ

Module 2: การสร้างองค์ความรู้ และ
นวตักรรมในการพฒันาองคก์รและวชิาชพี เนือ้หา
โมดูลนี้ เป็นการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความ
รู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย รวม
ทั้งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ

1. การสร้างองค์ความรู้

1.1 ความหมายของการสรา้งองคค์วามรู้

1.2 ประเภทขององค์ความรู้

1.3 ความสำาคญัของการสรา้งองคค์วามรู้

1.4 ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง

1.5 หลักการจัดการองค์ความรู้

2. การสร้างนวัตกรรม

2.1 ความหมายของการสร้างนวัตกรรม

2.2 องค์ประกอบของนวัตกรรม

2.3 ความสำาคัญของการสร้างนวัตกรรม

2.4 กระบวนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม 

3. กิจกรรมและใบงาน

4. สรุป คำาถาม และคำาตอบ

Module 3: การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และสร้างเครือข่าย เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน การใหค้ำาปรกึษา แนะนำา นเิทศ และถา่ยทอด
ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อ่ืนไปขยาย
ผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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1.1 ความหมายของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1.2 องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1.3 ความสำาคัญของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1.4 ปัจจัยที่สำาคัญของการแลกเลี่ยน
เรียนรู้

1.5 รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

2.1 ความหมายของการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้

2.2 หลักสำาคัญของเครือข่ายการเรียนรู้

2.3 องค์ประกอบของเครือข่าย

2.4 คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการ
เรียนรู้

2.5 กระบวนการและวิธีการสร้างเครือ
ข่ายการเรียนรู้

2.6 แนวทางการบริหารจัดการและ

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

3. กิจกรรมและใบงาน

4. สรุป คำาถาม และคำาตอบ

โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนา 110 ชั่วโมง 
หรือประมาณ 4 สัปดาห์ รูปแบบและวิธีการใช้วิธี
การทีห่ลากหลายเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจและ
ทกัษะการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันา
สามารถนำาไปใชใ้นการพฒันาตนเองตอ่ไปอยา่งตอ่
เนือ่ง (Continuous self development) ซึง่วธิกีาร
ตา่งๆ ทีน่ำามาใชใ้นการดำาเนนิการพฒันาโปรแกรม 
ได้แก่ 1) การฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Training/workshop) 2) การใหด้งูานนอกสถาน
ที่ (Site visiting) 3) การสอนงาน (Coaching) 4) 
การประชมุปฏบิตักิาร (Workshop) 5) การระดม
สมอง (Brainstorming) และ 6) การประชุมกลุ่ม
ย่อย (Group discussion) การดำาเนินการพัฒนา 
ไดก้ำาหนดกระบวนการพฒันาไว ้4 ขัน้ ไดแ้ก ่ขัน้ที ่
1 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา 
ขั้นที่ 3 การบูรณาการความรู้ และขั้นที่ 4 การ
ประเมินหลังการพัฒนา แสดงดังภาพที่ 1



Journal of Education, Mahasarakham University 27 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัว

ชี้วัดสมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี
ท่ีผู้วิจัยนำามาใช้เป็นแนวกรอบแนวคิดในการวิจัย 
พบว่า สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 24) ได้กล่าวไว้ว่า  

สมรรถครดูา้นการการพฒันาตนเอง หมายถงึ การ
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ตนเอง และพฒันางาน ม ี3 องคป์ระกอบ คอื ดา้น
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ 
ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและ

 
 

 

12 

การประเมินกอนการพัฒนา ข้ันที่ 2 การพัฒนา ข้ันที่ 3 การบูรณาการความรู และข้ันที่ 4 
การประเมินหลังการพัฒนา  แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครู ดานการพัฒนาตนเอง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

 
 

 

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครู ดานการพัฒนาตนเอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 (110 ชั่วโมง) 

- การลงทะเบียน การชี้แจงทําความเขาใจการปฐมนิเทศ (1 ชั่วโมง) 
- การศึกษาดวยตนเอง (6 ชั่วโมง) 
- ทดสอบความรูกอนการพัฒนา (1 ชั่วโมง) 

สวนที่ 1 การ
ประเมินกอน
การพัฒนา 

สวนที่ 2 การพัฒนา 

Module 3: การ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสราง
เครือขาย 
(16 ชั่วโมง) 
 

Module2: การสรางองค
ความรู และนวัตกรรมใน
การพัฒนาองคกรและ
วิชาชพี 
(24 ชั่วโมง) 
 

Module 1: การศึกษา
คนควาหาความรู 
ติดตามองคความรู
ใหมๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ (18 ชั่วโมง) 

สวนที่ 3 การบูรณา-
การระหวางปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะครูดานการพัฒนาตนเอง 
หลังการอบรมโดยใชเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูสัปดาหละ 3 
วัน วันละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห (36 ชั่วโมง) 

- สรุปผลการเสริมสรางสมรรถนะครู ดานการพัฒนาตนเอง (6 ชั่วโมง) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ (1 ชั่วโมง) 
- ทดสอบความรูหลังการพัฒนา (1 ชั่วโมง) 

สวนที่ 4 การ
ประเมินหลัง 
การพัฒนา 

ภ�พที่ 1 โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง  
                  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
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วิชาชีพ และด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสร้างเครือข่าย

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้าน
การพัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า สภาพ
ปัจจุบันสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเปน็รายด้าน
พบวา่ทกุดา้นอยูใ่นระดับมาก สภาพทีพึ่งประสงค์
สมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฐธิดา จิตสิงห์ (2554: 106) 
ได้ศึกษาการประเมินความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาตนเองของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาตนเองของครู
ผู้ช่วย ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ทั้ง 3 ด้าน โดย
ค่าเฉล่ียของระดับความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาตนเองในสภาพที่เป็นจริงต่ำากว่าความ
ต้องการจำาเป็นในสภาพที่คาดหวังทั้งในภาพรวม 
รายด้านและรายข้อ และงานวิจัยของปพนสรรค์ 
โพธิพิทักษ์ (2550: 126-128) ได้วิจัยการศึกษา
ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนในจงัหวดัอทุยัธานี พบวา่ ครผููส้อนโรงเรยีน
เอกชนในจังหวัดอุทัยธานี มีความต้องการพัฒนา
ตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมากวิธีการเสริม
สรา้งสมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง โดยเรยีง
คา่ความถ่ีจากมากไปหานอ้ย ได้แก ่1) การประชุม
ปฏิบัติการ 2) การฝึกอบรมควบคู่กับการปฏิบัติ
งาน 3) การฝึกอบรม 4) การสัมมนา 5) การ

นิเทศติดตาม 6) การเป็นพี่เลี้ยง 7) การสอนแนะ

3. ผลการศึกษาโปรแกรมการเสริม
สร้างสมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 มีองค์ประกอบของโปรแกรม ดังนี้ 1) หลัก
การและแนวคิดของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4) 
โครงสรา้งของโปรแกรม 5) เนือ้หาและสาระสำาคญั
ของโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย 3 Module คือ 
Module 1: การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ Mod-
ule 2: การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการ
พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ Module 3: การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย โดยใช้
ระยะเวลาการพฒันา 110 ชัว่โมง ซึง่วธิกีารตา่งๆ 
ทีน่ำามาใชใ้นการดำาเนนิการพฒันาโปรแกรม ไดแ้ก ่ 
การฝกึอบรม/ฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร การใหด้งูาน
นอกสถานที่ การสอนงาน การประชุมปฏิบัติการ 
การระดมสมอง และการประชุมกลุ่มย่อย การ
ดำาเนนิการพฒันาไดก้ำาหนดกระบวนการพฒันาไว้ 
4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา 
ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการความรู้ 
และขัน้ที ่4 การประเมนิหลงัการพฒันา สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปริญญา มีสุข (2552) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ผลของ
การออกแบบโปรแกรมการพฒันาทางวชิาชพีแบบ
มีส่วนร่วมของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการใช้รูป
แบบการพัฒนาทางวิชาชีพ 8 รูปแบบ ได้แก่ การ
ฝกึอบรม การสงัเกต การมสีว่นรว่มในกระบวนการ
พัฒนา การศึกษาเป็นกลุ่มโดยคณะครูทัง้โรงเรยีน 
การวิจัยปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมี
ระบบพีเ่ลีย้ง และการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ครูสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่เข้าร่วม
โปรแกรมต้องมีความตระหนักและให้ความสำาคัญ
ของการพัฒนาตามโปรแกรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก
การพัฒนาตามโปรแกรมจะมีลักษณะต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

1.2 ในการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการ
พัฒนาตนเอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ควรเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้และเชี่ยวชาญใน แต่ละเนื้อหาในโปรแกรม

มาบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้
ความเขา้ใจ สามารถนำาไปใชใ้นการปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้
อยา่งชดัเจน และควรนำารปูแบบการพฒันาวชิาชพี
ที่หลากหลายมาผสมผสานและบูรณาการในการ
พฒันา เชน่ การศกึษาดงูาน การสบืคน้ขอ้มลู การ
ศึกษาด้วยตนเอง การฝึกอบรมแบบเข้ม เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริม
สรา้งสมรรถนะครดูา้นอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถพฒันา
ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ควรมีการศึกษา วิจัยและพัฒนารูป
แบบการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูในรูปแบ
บอืน่ๆ โดยมวีธิกีารพฒันาเสรมิสรา้งทีห่ลากหลาย
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