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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 3) การพัฒนาสมรรถนะมุ่ง
ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยการวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนาแบ่งออก
เป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยการสังเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบโดยผู้ทรง
คุณวุฒิประเมินความเหมาะสม จ�ำนวน 7 คน ระยะที่ 2 ตรวจสอบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของสมรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 340 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบ
แบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์มี 6 องค์ประกอบ 32 ตัวชี้วัด คือ 1) ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มี 6 ตัวชี้วัด 2) ความคิด
*
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มี 4 ตัวชี้วัด 3) การสืบเสาะหาข้อมูล มี 6 ตัวชี้วัด 4) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน มี 5 ตัวชี้
วัด 5) การพัฒนาการปฏิบัติงาน มี 7 ตัวชี้วัด 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 4 ตัวชี้วัด
2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมมีการด�ำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และสภาพที่พึงประสงค์
โดยภาพรวม มีสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
3. การพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มี
องค์ประกอบของการพัฒนา ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) เนื้อหา 4) รูปแบบและวิธี
การพัฒนา 5) โครงสร้างการพัฒนา 6) การน�ำไปใช้ และ 7) การประเมินผลการพัฒนามี 6 โมดูล ได้แก่
มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สืบเสาะหาข้อมูล ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินการปฏิบัติงาน
ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์; โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

Abstract
The objectives of the research were: 1) to study the components and indicators
of the achievement competency of the teachers in the welfare schools; 2) to examine the
current and desirable states and the needs on the methods to develop the achievement
competency of the teachers in Welfare School; 3) to develop the achievement competency
of the teachers in Welfare School. The research and development were divided into
three phases. Phase one synthesized the components and indicators of the achievement
competency in the performance of the teachers based on document study and analyzed
confirmatory components and indicators to analysis evaluated suitability by 7 experts.
Phase two examined the current and desirable states and the needs for the development
in the performance of the teachers 340 teachers of the welfare schools. The samples
were by using stratified random sampling.  The research instruments were an evaluation
form, a questionnaire on the current and desirable states, An evaluation form for the
program. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation. Phase three
outlines the program to develop the achievement competency by interview and study
visit report.
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The research findings were as follows:
1. The components and indicators of the achievement competency in the
performance of the teachers in the welfare schools were categorized into six: determination
in performance, creativity, search for information, flexibility, development in the performance
and evaluation.
2. The current and desirable states and the needs for the methods to develop
the achievement potential in the performance of the teachers in the welfare schools
study were at the highest level. The desirable states were overall at the highest level.
3. The development of the achievement competency of the teachers in the
welfare schools consisted of the following components: rationale, objectives, content,
model and methods, program structure, application and evaluation. It consisted of 6
modules: determination in the performance, creativity, search for information, flexibility,
development in the performance, and evaluation of the performance.
Keywords: Achievement Competency; Welfare Schools

1. บทน�ำ

การพัฒนาสมรรถนะ เพือ่ สร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานร่วมกับบุคคลอืน่ ๆ ให้ได้ผลสัมฤทธิข์ อง
งานตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบนั
การปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษาเป็ น การให้ ค รู ใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองจัดการคุณภาพ
และสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสิง่ ต่างๆ อย่างต่อ
เนือ่ ง แนวคิดเรือ่ งสมรรถนะจึงเข้ามามีบทบาทและ
ถูกน�ำมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึน้ โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
(Phoovittayaphan, 2005 : 25) การพัฒนาครู
จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น โดยเป็นทีย่ อมรับทัว่ ไปว่าครูคอื
ปั จ จั ย ชี้ ข าดในการพั ฒ นาทั้ ง ปวง มั น คื อ ต้ อ ง
เป็นการพัฒนาครูทุกด้านก่อน การพัฒนาสิ่งอื่นๆ
ซึ่งเชื่อว่า เมื่อได้ครูเก่งครูดี มีศักยภาพสูงจะท�ำให้

เกิดคุณภาพทางการศึกษาและมีระบบการพัฒนา
ที่เข้มแข็ง มั่นคง เนื่องจากครูมีระดับความพร้อม
หรือระดับความมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ที่
แตกต่างกันเพราะครู เป็นผู้เรียนรู้ที่เป็นผู้ใหญ่
(Adult Learners) การพัฒนาจึงต้องค�ำนึงถึงความ
สอดคล้องกับจิตวิทยา การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ด้วย
(Sararattana, 2005 : 192) การจัดโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาครูสงิ่ ทีค่ วรค�ำนึงถึงคือการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
จากประสบการณ์ในการสอนของครูและการให้ครู
ได้มีส่วนร่วม ในการก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองและประเมินผลตนเอง (Pitiyanuwat, 2009
: 46) การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคล ซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สั ง คมการสื่ อ สารและการเรี ย นรู ้ ห รื อ มี ร ่ า งกาย
พิการหรือทุพพลภาพหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้มี
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สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็น
พิเศษ โดยได้จดั รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์
ขึ้นและจัดให้ตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในรูป
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ (Office of the Higher
Education Commission, 2011 : 1)
จากข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีดังนี้ ความเข้มแข็งใน
การท�ำงานของครูผดู้ แู ลหอพัก การปฏิบตั งิ านของ
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ต้องแสดงศักยภาพ
ผลงานต่ อ สาธารณชนว่ า การจั ด การศึ ก ษา
สงเคราะห์แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ปัจจุบัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มกี ารพัฒนาสมรรถนะครู
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผล
ให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน บางโรงเรียนไม่มีการ
พัฒนาบุคลากรเพือ่ การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนส่งผลให้
ครูขาดสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ท� ำ ให้ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต�่ ำ  ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็น
ท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ เรี ย นไม่ เ หมื อ นกั บ
โรงเรียนทัว่ ไปทีส่ งั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จนบางครั้งท�ำให้บุคคลทั่วไปคิด
ว่าครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ต้องเป็นคนที่พิเศษ
แตกต่างจากครูทั่วๆ ไป โดยเฉพาะต้องเป็นผู้ที่มี
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า
ปกติ ไม่เหมือนโรงเรียนทัว่ ไปทีใ่ ครก็สามารถเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ได้ เ พื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของครู โรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์ถกู ต้องเป็นผูท้ มี่ สี มรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาสงเคราะห์เพือ่ เด็กด้อยโอกาส
(Phuetsing, 2010 : 9)
จากเหตุผลและความส�ำคัญทีก่ ล่าวมาแล้ว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โดยน�ำแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาครูและวิธพี ฒ
ั นา
สมรรถนะมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางและวิธีการ
ใหม่ทจี่ ะช่วยพัฒนาสมรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อส่ง
ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) โดยใช้วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขอบเขต
และวิธดี ำ� เนินการวิจยั มีรายละเอียดการด�ำเนินการ
ในแต่ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
งานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ และตัวชี้วัด
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการศึ ก ษาสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ น�ำผลที่ได้จากการสังเคราะห์
มาตรวจสอบคุณภาพด้วยความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
และยื น ยั น องค์ ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะ
มุ ่ ง ผลสั มฤทธิ์ ใ นการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ศึ ก ษาสงเคราะห์ โ ดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 7 คน โดย
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างประเด็นข้อคถาม
ในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ในขั้นนี้ได้น�ำ
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ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญไปหาดั ช นี ค วาม
สอดคล้องโดยการวิเคราะห์ Item Objective
Congruence Index (IOC) ของแบบประเมินเป็น
รายข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Srisa-ard,
2002 : 100)
ระยะที่ 2 น� ำ แบบสอบถามและแบบ
ประเมินในระยะที่ 1 ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 340 คน จากประชากรครูจำ� นวน 2,473 คน
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งโรงเรี ย น โดยวิ ธี ก ารจั บ ฉลากจาก
โรงเรียน ทั้ง 4 ภาค ภาคละ 5 โรงเรียน ในแต่ละ
โรงเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู ดังตาราง 1
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 1 จ�ำนวนโรงเรียน ครู ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนครู
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โรงเรียน จ�ำนวนครู
กลาง
10
485
5
85
เหนือ
17
960
5
85
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10
569
5
85
ใต้
14
459
5
85
รวม
51
2,473
20
340
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศ ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาค

ระยะที่ 3 น�ำผลการศึกษาจากระยะที่ 2
มาสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีวิธีด�ำเนินการศึกษา
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนที่มีวิธี

ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best practices) โดยการ
สั ม ภาษณ์ แ ละศึ ก ษาดู ง านจ� ำ นวน 2 โรงเรี ย น
โดยการเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาคือ มีผลงาน
ดีเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์เป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศ
และได้รับรางวัลระดับประเทศคือ โรงเรียนราช
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ประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร และโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น และใน
ระหว่างนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการร่างโปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยตรวจสอบ
ความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
จ�ำนวน 9 คน โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นข้อคถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์
ในขั้นนี้ได้น�ำข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปหาดัชนี
ความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์ Item Objective
Congruence Index (IOC) ของแบบประเมินเป็น
รายข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Srisa-ard,
2002 : 100)

4.  สรุปผลการวิจัย

การพั ฒ นาสมรรถนะมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สรุปผลได้ดังนี้
1. สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์สมรรถนะมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของครู โ รงเรี ย น
ศึกษาสงเคราะห์ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ต�ำรา งานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ และประเมิน
ยืนยันโดยผูท้ รงคุณวุฒิ สังเคราะห์องค์ประกอบได้
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
งาน 2) ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ 3) การสืบเสาะหา
ข้อมูล 4) ความยืดหยุ่นผ่อนปรนการปฏิบัติงาน
5) การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและ
6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ผลการสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ครูโดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน พบว่า

องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีองค์ประกอบหลัก 6
องค์ประกอบ 32 ตัวชี้วัด พบว่า ปัญหาสมรรถนะ
มุง่ ผลสัมฤทธิส์ มรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั ิ
งานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาพรวมมี
ปัญหาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ
มุง่ ผลสัมฤทธิส์ มรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั ิ
งานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตามความคิด
เห็นของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เห็นด้วยกับ
วิธีการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้น�ำเสนอไว้ 4 วิธี เรียงตาม
ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การศึกษาดู
งานนอกสถานที่ (Site Visiting) การสอนงาน
(Coaching) การจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลและ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
3. การพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ ที่ มี โ ครงสร้ า งและ
ขอบข่ายเนือ้ หา 6 Module รวม 175 ชัว่ โมง ผูท้ รง
คุณวุฒิประเมินยืนยันแนวทางการพัฒนา พบว่า
ด้านความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ความเป็น
ไปได้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนวิธีการพัฒนาสมรรถนะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของครูมี 4 วิธี ได้แก่ การศึกษา
ดูงานการสอนงาน (Coaching) การจัดท�ำแผน
พัฒนารายบุคลและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบสมรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการ
ปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประกอบ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

ด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบที่ 1 ความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มี 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่
1 วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่ 2 ก�ำหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานทุกภาคเรียนตัวชี้วัดที่ 3 ก�ำหนด
แผนการปฏิบตั งิ านและการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็น
ขั้นตอน ตัวชี้วัดที่ 4 ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 5 ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 6 แสวงหาความรู้ที่
เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 2)
องค์ประกอบที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ตัวชี้วัด
คือตัวชีว้ ดั ที่ 1 ความคิดริเริม่ (Originality) ตัวชีว้ ดั
ที่ 2 ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) ตัวชี้
วัดที่ 3 ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) ตัวชี้
วัดที่ 4 ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration)
3) องค์ ป ระกอบที่ 3 การสื บ เสาะหาข้ อ มู ล
(Information Seeking) มี 6 ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดที่
1  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพตัวชีว้ ดั ที่ 2 รวบรวม
สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยตัวชี้วัดที่ 3 สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กร
และวิชาชีพตัวชี้วัดที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นางานตั ว ชี้ วั ด ที่ 5
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  นิเทศ และถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ แก่ผอู้ นื่ ตัวชีว้ ดั ที่ 6 มีการ
ขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 4) องค์
ประกอบที่ 4 ความยืดหยุ่น มี 5 ตัวชี้วัด คือตัวชี้
วัดที่ 1 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปรับตัว
เข้ากับสภาพงานที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัดที่ 2 ยอมรับความจ�ำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน
ยอมรับความเห็นของผู้อื่น เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ตัวชี้วัดที่ 3
มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์เพื่อผลส�ำเร็จของงานและวัตถุ
ประสงค์ของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 4 ปรับเปลี่ยนวิธี
การด�ำเนินงานปรับเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ให้เข้า
กับสถานการณ์ปรับขั้นตอนการท�ำงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานตัวชีว้ ดั ที่ 5 ปรับเปลีย่ น
แผนกลยุทธ์ปรับแผนงานเป้าหมาย หรือโครงการ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่
ปรับเปลีย่ นโครงสร้าง หรือกระบวนงานเป็นเฉพาะ
กาล เพื่อให้รับกับสถานการณ์ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ 5)
องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาการปฏิบัติงาน มี 7
ตัวชีว้ ดั คือตัวชีว้ ดั ที่ 1 ใช้ผลการประเมินการปฏิบตั ิ
งานมาปรับปรุง/พัฒนาการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้นตัวชี้
วัดที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตัวชี้วัด
ที่ 3 พัฒนาตาม Road Map การพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรตัวชี้วัดที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมและให้
ความร่วมมือในการจัดการความรูข้ ององค์กรอย่าง
สม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งตัวชีว้ ดั ที่ 5  ให้ความร่วมมือ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ อื่ น ตามแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรขององค์กรตัวชี้วัดที่ 6 ให้ค�ำแนะน�ำด้าน
การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้ร่วมงานทุก
ระดับตัวชี้วัดที่ 7 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสร้างเครือข่าย 6) องค์ประกอบที่ 6 การ
ประเมินการปฏิบตั งิ าน มี 4 ตัวชีว้ ดั คือตัวชีว้ ดั ที่ 1
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตัวชี้วัดที่ 2
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน (results oriented)
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ตัวชี้วัดที่ 3 ยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร (focus on goals or objectives) ตัวชี้วัด
ที่ 4 ต้องมีสว่ นร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชาในการก�ำหนด
เป้าหมายงาน (mutual goal setting between
supervisor and employee)

5.  อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง Testing
for competence rather than for intelligence
ของ McClelland (1973) กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของสมรรถนะว่ามี 5 ส่วนคือ 1) ความรู้ (Know
ledge) คือ ความรูเ้ ฉพาะในเรือ่ งทีต่ อ้ งรูเ้ ป็นความรู้
ที่เป็นสาระส�ำคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์
เป็นต้น 2) ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่ต้องการท�ำให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะทีเ่ กิด
ได้นนั้ มาจากพืน้ ฐานทางความรู้ และความสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 3) ความคิดเห็น
เกีย่ วกับตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ ค่านิยม
และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องตน
หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจ
ในตนเอง เป็นต้น 4) บุคลิกลักษณะประจ�ำตัวของ
บุ ค คล (Traits) เป็ น สิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง บุ ค คลนั้ น
เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะ
เป็นผู้น�ำ  เป็นต้น 5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/
Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึง่ ท�ำให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมทีม่ งุ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย หรือมุง่ สู่
ความส�ำเร็จ เป็นต้น
2. โปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะมุ ่ ง ผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ผลการประเมินยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านความเหมาะสมระดับมากทีส่ ดุ ความเป็นไปได้
มากที่ สุ ด และความเป็ น ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับประดิษฐ์ ศิลาบุตร (Silabuth,
2016) ที่กล่าวว่า สมรรถนะของครู ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ 1) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คือ
การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน เกณฑ์ขององค์กร
สร้างสรรค์พฒ
ั นาผลงาน หรือกระบวนงานให้บรรลุ
ผลตามเป้าหมาย 2) การบริการทีด่ ี (Service Mind)
คือ ความตั้งใจการให้บริการนักศึกษา ประชาชน
เพือ่ นร่วมงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง 3) การพัฒนาตนเอง
(Self-Development) คือ การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้
พั ฒ นาตนเอง ปรั บปรุ ง ประยุ ก ต์ วิช าการและ
เทคโนโลยี ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
4) จริยธรรม (Integrity) คือ การครองตน การ
ประพฤติ ปฏิบัติตนดี และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ผลักดันภารกิจขององค์กร 5) ความร่วมแรงร่วมใจ
(Team work) คือ การตั้งใจท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ให้เกียรติและด�ำรงความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
เพิ่มเติมสมรรถนะประจ�ำสายงาน (Functional
Competency) อีก 3 ข้อ 6) การออกแบบการ
เรียนรู้ (Learning Design) คือ การออกแบบการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยยึดหลักจิตวิทยา
พื้นฐานและความสนใจของผู้เรียน 7) การพัฒนา
ผู้เรียน (Learner Development) คือ ให้ผู้เรียนมี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ทักษะ
เจตคติ 8) การบริหารจัดการในชั้นเรียน (Classroom Management) คือ การจัดการชั้นเรียน
การจัดบรรยากาศเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูก้ ารจัดท�ำ
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ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ�ำชั้น/ประจ�ำ
วิชา การจัดระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน
การควบคุมก�ำกับชั้นเรียน การปลูกฝังความเป็น
ไทยและความเป็ น ประชาธิ ป ไตย การประกั น
คุณภาพการศึกษา
3. ผลการประเมิ น สมรรถนะมุ ่ ง ผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์กอ่ นเข้ารับการพัฒนาตามวิธกี ารพัฒนา
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อยูใ่ นระดับมาก ภายหลัง
การพัฒนา พบว่าในภาพรวมการประเมินสมรรถนะ
มุ ่ ง ผลสั มฤทธิ์ ใ นการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ศึ ก ษาสงเคราะห์มีร ะดับมากที่สุด ที่เ ป็นเช่นนี้
อาจเกิดจากครูได้รับการพัฒนาตามวิธีพัฒนาที่มี
องค์ ป ระกอบของการพั ฒ นามี ค วามเหมาะสม
เป็นไปได้และเกิดประโยชน์ ท�ำให้ครูเกิดความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น
การปฏิบตั งิ านมากขึน้ ทีท่ ำ� การวิจยั เรือ่ งการพัฒนา
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ สร้างและการพัฒนาสมรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ น
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และประเมินความเหมาะสมวิธีการพัฒนาที่มีต่อ
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
งานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์องค์ประกอบ
ของการพัฒนา มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) เนื้อหา 4) รูปแบบ
และวิธีการพัฒนา 5) โครงสร้างของโปรแกรม
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6) การน�ำไปใช้ และ 7) การวัด และประเมินผล
กระบวนการพัฒนา 7 ขัน้ ตอนประกอบด้วย 1) การ
ระบุปัญหา 2) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ 3) การ
ก�ำหนดสมบัติผู้เข้าร่วมการพัฒนา 4) การก�ำหนด
ลักษณะกิจรรมการพัฒนา 5) การก�ำหนดเวลา
6) การก�ำหนดการจัดการเรียนรู้ 7) การก�ำหนด
เนื้อหาที่จะใช้ และ 8) การก�ำหนดเอกสารที่จะใช้

6.  ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 การพัฒนาสมรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เกิดจากการน�ำเอาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์ประกอบ
ของสมรรถนะ ได้แก่ ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสืบเสาะหาข้อมูล  
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน การพัฒนาการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาข้าราชการครูให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่ า งโดดเด่ น เหนื อ กว่ า คนอื่ น ซึ่ ง การพั ฒ นา
สมรรถนะจึงมีความแตกต่างจากการพัฒนาทั่วไป
ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรที่จะน�ำวิธีการพัฒนา
ไปใช้จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะให้
เข้าใจลึกซึ้งชัดเจน และปรับโมเดลสมรรถนะของ
องค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
		
1.2 การพัฒนาสมรรถนะมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จากการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาครูให้มีความ
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มุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิ
ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ข้าราชการครูให้เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้
ส�ำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นำ� โปรแกรม
ดังกล่าวไปพัฒนาข้าราชการครูในสังกัด ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
2.1 ก่อนการพัฒนาสมรรถนะมุ่งผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ไปใช้ หน่วยงานหรือองค์กรจะต้อง
ก�ำหนดโมเดลสมรรถนะของหน่วยงานให้ชัดเจน
ก่อน
2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ประสบผล
ส�ำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขหลายอย่าง
ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาตนเอง
ของครู สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมการท�ำงาน
ขององค์กร การได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก
ผูบ้ ริหารทุกระดับ ดังนัน้ ส่วนงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจะต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับทุกฝ่ายใน
องค์กร เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ จี่ ะพัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กรร่วมกัน
2.3 การพั ฒ นาสมรรถนะมุ ่ ง ผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะแรกที่มี

ความส� ำ คั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วาม
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง อันจะน�ำไป
สู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
ดังนั้นหน่วยงาน องค์กรจึงควรด�ำเนินการพัฒนา
พั ฒ นาสมรรถนะมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ่ อ นการพั ฒ นา
สมรรถนะอื่นๆ ต่อไป
2.4 การพั ฒ นาสมรรถนะมุ ่ ง ผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เป็นการพัฒนาที่ต้องใช้เวลาในการท�ำ
กิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกิจกรรม ดังนั้น การด�ำเนินการ
จัดการพัฒนาควรจัดในช่วงเวลาที่โรงเรียนหรือ
ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่มีภารกิจส�ำคัญเร่งด่วนและ
ควรจัดการพัฒนาในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาได้มีเวลาท�ำกิจกรรมในงาน ร่วมกันตลอด
ระยะเวลาการพัฒนา
2.5 ผูใ้ ห้การพัฒนาและวิทยากรหลัก
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะเป็นอย่างดี และเป็นผูท้ ปี่ ระสบผล
ส�ำเร็จในการพัฒนางาน สามารถน�ำเสนอความรู้
และจั ด กิ จ กรรมให้ ผู ้ เข้ า รั บ การพั ฒ นาได้ ล งมื อ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นงาน
คอยอ�ำนวยความสะดวกและกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการ
พัฒนาได้ดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาใช้ในการ
พัฒนาได้อย่างเต็มที่
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