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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาองค์์ประกอบสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของ
ครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถม
ศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร 2) พััฒนารููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของ
ครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถม
ศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร 3) ประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนา
สมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร  ผลการวิิจััย พบว่่า 1)  การสร้้างรููปแบบ
การพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร พบว่่า สมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็น
ของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 มีีทั้้ง� หมด 3 สมรรถนะ คืือ สมรรถนะด้้านความรู้้� สมรรถนะ
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ด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล และสมรรถนะด้้านทัักษะ รวมทั้้�งหมด 13 สมรรถนะย่่อย
58 ตััวชี้วั้� ัด 2) การพััฒนารููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ได้้ 6 องค์์ประกอบ และคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ได้้องค์์ประกอบ ดัังนี้้� ปก คำำ�นำำ� บทนำำ� บทที่่� 1 บทที่่� 2 เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง บทที่่� 3 ขั้้�น
ตอนการดำำ�เนิินงาน บทที่่� 4 ปััญหาอุุปสรรค/แนวทางการแก้้ไข และพััฒนางาน และ
บรรณานุุกรม 3) ผลการประเมิินรููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทย
แลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร ด้้านความเป็็นไปได้้ และความเป็็นประโยชน์์ ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก
และความเหมาะสมของคู่่�มืือรููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทย
แลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร โดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
คำำ�สำำ�คััญ : รููปแบบ;  สมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็นของครูู; ไทยแลนด์์ 4.0
Abstract
The purposes of this study were 1) to study the elements of necessary
competence in Thailand 4.0 era for teachers under Kamphaeng Phet
Primary Educational Service Area Office 2) to develop a model to improve
the necessary competence in Thailand 4.0 era for teachers under
Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 3) to evaluate
the said model.  The research methodology was consisted of three steps.
Step 1, create the model for developing a necessary competence in
Thailand 4.0 era for teachers under Kamphaeng Phet Primary Educational
Service Area Office. Step 2, develop and inspect the model for developing
a necessary competence in Thailand 4.0 era for teachers under Kamphaeng
Phet Primary Educational Service Area Office by setting up a workshop
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with 9 experts. Step 3, to evaluate the model by conducting the public
hearing with 17 of the school administrators.
The results of research were as follows:
1) The necessary competence in Thailand 4.0 era for teachers
included 3 competences which were knowledge competency, personal
attributes competency, and skills competency, 2) The model of necessary
competence in Thailand 4.0 era for teachers under Kamphaeng Phet
Primary Educational Service Area Office consisted of six components
3) The result in overall of the evaluate the model of necessary competence
in Thailand 4.0 era for teachers under Kamphaeng Phet Primary Educational
Service Area Office that the possibility and benefit was at the best level.
Keywords : Model; Necessary  Competencies;  Thailand 4.0 era
บทนำ�
การจะพััฒนาประเทศให้้ยั่่�งยืืนตามแนวทางไทยแลนด์์ 4.0 ได้้นั้้�นต้้องจััดการศึึกษา
ให้้สอดคล้้องกัับยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ซึ่่�งการศึึกษาไทยยุุค  4.0 เป็็นการจััดการเรีียนการ
สอนที่่�สอนให้้ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�ทุุกหนทุุกแห่่งบนโลกนี้้�มาบููรณาการ
เชิิงสร้้างสรรค์์ เพื่่อ� พััฒนานวััตกรรมต่่างๆ มาตอบสนองความต้้องการของสัังคมผู้้ที่� มี่� ผี ล
โดยตรงต่่ อ การพัั ฒ นาให้้เด็็ ก และเยาวชนของประเทศมีีทัั ก ษะและคุุ ณ ลัั ก ษณะที่่�
เหมาะสมกัับประเทศไทย 4.0 คืือ ครูู ดัังนั้้�น ครููต้้องมีีความรู้้คว
� ามสามารถเพีียงพอใน
การพััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีคุุณลัักษณะที่่เ� หมาะสมสำำ�หรับั พััฒนาประเทศในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานได้้กำำ�หนดนโยบาย จำำ�นวน 11 ข้้อ
โดยเฉพาะข้้อที่่� 4 ที่ก่� ล่่าวถึึง การยกระดัับความเข้้มแข็็งมาตรฐานวิิชาชีีพครููและผู้้บ� ริิหาร
สถานศึึกษา โดยให้้ครููเป็็นผู้้�ที่่�มีีความสามารถและทัักษะที่่�เหมาะสมกัับการพััฒนาการ
เรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา มีีความสามารถในการบริิหารจััดการ และเป็็น
ผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ ครููและผู้้�บริิหารสถานศึึกษาประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ผู้้�เรีียน
สร้้างความมั่่�นใจและไว้้วางใจ ส่่งเสริิมให้้รัับผิิดชอบต่่อผลที่่เ� กิิดกัับนัักเรีียนที่่ส� อดคล้้อง
กัับวิิชาชีีพ และผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในของสถานศึึกษาในสัังกััดสำำ�นักั งาน
เขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร พบว่่า มีีจุุดอ่่อน คืือ ครููสอนไม่่ตรง
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กัับสาขาวิิชาเอกและมีีภาระงานมาก ผลการทดสอบทางการศึึกษาโดยเฉลี่่ย� ต่ำำ��กว่่าระดัับ
ชาติิ ขาดแคลนบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเฉพาะทาง บุุคลากรปรัับเปลี่่�ยน
โยกย้้ายบ่่อย จำำ�นวนโรงเรีียนขนาดเล็็ก มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลต่่อการบริิหารจััดการ
ศึึกษา (แผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
ประถมศึึกษากำำ�แพงเพชร เขต 2, 2560)
จากปััญหาดัังกล่่าวข้้างต้้น และข้้อจำำ�กัดั ในการจััดการศึึกษาของสถานศึึกษา สัังกััด
สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร เห็็นได้้ว่่า การพััฒนาครูู
ระดัับสถานศึึกษามีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง แต่่เนื่่�องจากมีีหลายหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การพััฒนาครููหลายหน่่วยงาน ซึ่่�งต่่างก็็กำ�ห
ำ นดสมรรถนะและวิิธีีการพััฒนาครููแตกต่่าง
กัันไปตามความต้้องการของหน่่วยงานนั้้�นๆ รวมทั้้�งยัังกำำ�หนดวิิธีีการพััฒนาครููผู้้�สอนที่่�
เป็็นแบบเฉพาะของตนเองทำำ�ให้้เกิิดความซ้ำำ��ซ้้อนในการปฏิิบััติิงาน ไม่่ตรงกัับความ
ต้้องการของครููผู้้ส� อนและสถานศึึกษา ทำำ�ให้้เกิิดความยุ่่�งยากในการบริิหารจััดการศึึกษา
และการพััฒนาครููผู้้ส� อนให้้มีีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านอย่่างแท้้จริิง ผู้้วิ� จัิ ยั
ในฐานะเป็็นผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา ซึ่ง่� มีีหน้้าที่ใ่� นการพััฒนาครููผู้้ส� อนให้้มีสี มรรถนะในการ
ปฏิิบััติิงานโดยตรง จึึงสนใจที่่�จะพััฒนารููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููใน
ยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของครููผู้้ส� อนและนโยบายของสถาน
ศึึกษาเป็็นสำำ�คััญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของ
สถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
2. เพื่่� อ พัั ฒ นารููปแบบและคู่่�มืือการพัั ฒ นาสมรรถนะที่่� จำำ� เป็็ น ของครููในยุุ ค
ไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร
3. เพื่่อ� ประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็นของ
ครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถม
ศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

2

กระบวนการพััฒนาสมรรถนะครูู
Nadler, Leonard. (1982), Tracey, W. R. (1984),
Kemp and Williams. (1989), Rothwell, W. J.;
& Kazanas, H. C.(1991),Bishop, L. R. (1994),
Castetter, W. B. (1996),Castetter, W. B.; &
Young,I. P. (2000), ถวััลย์์ มาศจรััส (2541),ชาญ
สวััสดิ์์� สาลีี(2542),ชาติิชาย  ณ เชีียงใหม่่ (2543),สงวน
สุุทธิิเลิิศอรุุณ (2545),
สมพงษ์์ เกษมสิิน (2548), ภาสกร เรืืองรอง (2550),
บดีี ศรีีสุุคนธ์์ (2553)
สมรรถนะครููของกระทรวงศึึกษาธิิการ
1. สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการครููและ
บุุคลากรทางการศึึกษา (ก.ค.ศ.)
2. สถาบัันพััฒนาครูู คณาจารย์์ และบุุคลากร
ทางการศึึกษา (สคบศ.)
3. คุุรุุสภา
4. สำำ�นัั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึึ ก ษ า
ขั้้�นพื้้�นฐาน(สพฐ.)

รููปแบบการส่่งเสริิมการพััฒนาสมรรถนะ
ที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
1.ความเป็็ น มา ความสำำ�คัั ญ ของการ
พััฒนาสมรรถนะครูู
2.วััตถุุประสงค์์ของรููปแบบการพััฒนา
สมรรถนะของครูู
3.โครงสร้้างของรููปแบบการพัั ฒ นา
สมรรถนะของครูู
4.ระบบการจัั ด การของรููปแบบการ
พััฒนาสมรรถนะของครูู
5.การประเมิินผลของรููปแบบการพััฒนา
สมรรถนะของครูู
6.เงื่่�อนไขแห่่งความสํําเร็็จในการพััฒนา
สมรรถนะของครูู

แนวคิิดการสร้้าง และพััฒนารููปแบบ

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้้� วิิจััย ได้้ศึึ กษาและทบทวนแนวคิิ ด ทฤษฎีี  และงานวิิ จััย ที่่� เกี่่�ยวกัั บแนวคิิ ด
เกี่่�ยวกัับไทยแลนด์์ 4.0 กระบวนการพััฒนาสมรรถนะครููของนัักวิิชาการและนัักการ
ศึึกษาต่่างๆ สมรรถนะครููของหน่่วยงานในกระทรวงศึึกษาธิิการ จากหน่่วยงานต่่างๆ
คืือ สำำ�นักั งานคณะกรรมการข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษา (ก.ค.ศ.)  สถาบััน
พััฒนาครูู คณาจารย์์ และบุุคลากรทางการศึึกษา (สคบศ.)  คุุรุสุ ภา  และสำำ�นักั งานคณะ
กรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนนัักการศึึกษา นัักบริิหารทางการศึึกษา
งานวิิจััยที่�เ่ กี่่�ยวข้้องการพััฒนารููปแบบสามารถสรุุปได้้ว่่า การกำำ�หนดองค์์ประกอบของ

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่จำ�เป็นของครูในยุคไทยแลนด์ 4.0
ของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกำ�แพงเพชร

A Model for Developing Teacher’s Necessary Competencies for Thailand 4.0 of Educational Institutions
under the Office of Primary Education Services Area of Kamphaeng Phet Province

รููปแบบ ประกอบด้้วย ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของรููปแบบ วััตถุุประสงค์์ของ
รููปแบบ โครงสร้้างของรููปแบบ ระบบการจััดการของรููปแบบ การประเมิินผลของรููปแบบ
และเงื่่�อนไขแห่่งความสำำ�เร็็จ 
วิธีการวิจัย
ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการวิิจััยแบ่่งเป็็น 3 ขั้้�นตอน  ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 ศึึกษาองค์์ประกอบสมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
1. วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการสัังเคราะห์์เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
เครื่่อ� งมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล  ประกอบด้้วย  การสัังเคราะห์์เอกสารและ
งานวิิจัยั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� กำำ�หนดองค์์ประกอบสมรรถนะที่่จำ� �ำ เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการอ่่านและจดบัันทึึกเป็็นตารางวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
และการสร้้างองค์์ประกอบสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 และนำำ�มา
สัังเคราะห์์และจััดลำำ�ดัับความถี่่�  
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล  ใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis)  สัังเคราะห์์
องค์์ประกอบสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
2. วิิธีีเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์ผู้บ้� ริิหาร ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
และผู้้�ที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
เครื่่อ� งมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล  ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล ได้้แก่่ ผู้บ้� ริิหาร ครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา และผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง ซึ่ง่� เป็็นผู้้ที่� มี่� ปี ระสบการณ์์ทำำ�งานอย่่างน้้อย 10 ปีี  หรืือ
มีีผลงานทางวิิชาการ จำำ�นวน 17 คน เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์ ซึ่่�งจะใช้้การ
สััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง (Semi-structured Interview)  เพื่่�อนำำ�มาสัังเคราะห์์และ
จััดลำำ�ดัับความถี่่�  
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ใช้้การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content analysis) และการแจกแจง
ความถี่่�
3. ศึึ ก ษาองค์์ ป ระกอบรููปแบบการพัั ฒ นาสมรรถนะที่่� จำำ� เป็็ น ของครููในยุุ ค
ไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา
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เครื่่อ� งมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล  ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล ได้้แก่่ นักั วิิชาการ หรืืออาจารย์์
ในระดัับอุุดมศึึกษา จำำ�นวน 3 คน  ผู้้บ� ริิหารการศึึกษา หรืือผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา  จำำ�นวน  
9 คน และนัักวิิชาการด้้านการพััฒนาสมรรถนะของครูู จำำ�นวน 3  คน รวมทั้้�งหมด
15 คน  เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการสนทนากลุ่่�ม  โดยใช้้แบบบัันทึึกการสนทนากลุ่่�ม โดย
ใช้้เทคนิิคการใช้้คำำ�สำำ�คััญ (key word)เป็็นแนวทางการสนทนากลุ่่�ม  (Focus Group
Discussion) ที่่�ใช้้ในการสนทนา
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล นำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis)  โดยการ
วิิเคราะห์์แบบอุุปนััย (Analytic Inductive) ที่่ไ� ด้้จากการสนทนากลุ่่�มนำำ�มาแยกเป็็นคำำ�
พููดของแต่่ละบุุคคล แล้้วแยกตามองค์์ประกอบที่กำ่� ำ�หนด ตลอดจนหาความสััมพันั ธ์์ของ
ข้้อมููลต่่างๆ ที่่�รวบรวมได้้จากการสนทนากลุ่่�ม 
	ขั้้�นตอนที่่� 2 พััฒนารููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็นของครููในยุุค
ไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร
1. ร่่างรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
เครื่่�องมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล   ได้้แก่่   การร่่างรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้
รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชรโดยนำำ�ข้้อมููลจาการ
วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์เอกสาร  และประเด็็นที่่�สััมภาษณ์์ในขั้้�นตอนที่่� 1 มาจััดประชุุมเชิิง
ปฏิิบััติิการ (Workshop) จำำ�นวน 20 คน โดยต้้องมีีตำำ�แหน่่งไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับชำำ�นาญการ
พิิเศษ และมีีประสบการณ์์การทำำ�งานอย่่างน้้อย 10 ปีีหรืือมีีผลงานทางวิิชาการ และ
เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญในด้้านการพััฒนาสมรรถนะของครูู
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis) สรุุปผลการ
ประชุุมเชิิงปฏิิบัติั ิการ  (Workshop)
2. ตรวจสอบการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
โดยการสนทนาอิิงกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ (Connoisseurship)  

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่จำ�เป็นของครูในยุคไทยแลนด์ 4.0
ของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกำ�แพงเพชร

A Model for Developing Teacher’s Necessary Competencies for Thailand 4.0 of Educational Institutions
under the Office of Primary Education Services Area of Kamphaeng Phet Province

เครื่่�องมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ จััดสััมมนาอิิงกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ
(Connoisseurship) โดยผู้้ท� รงคุุณวุุฒิติ รวจสอบความเหมาะสมของร่่างรููปแบบ  จำำ�นวน  
9 คน ประกอบด้้วย ผู้้อำ� ำ�นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา จำำ�นวน 2 คน ผู้้อำ� ำ�นวย
การสถานศึึกษาในสัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาที่่มี� ีระดัับการศึึกษา
ไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับปริิญญาโทหรืือมีีวิิทยฐานะในระดัับชำำ�นาญการพิิเศษขึ้้�นไป จำำ�นวน 5
คน ครููในสถานศึึกษาสัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษามีีระดัับการศึึกษา
ไม่่ต่ำำ��กว่่าปริิญญาโท หรืือมีีวิิทยฐานะตั้้�งแต่่ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษขึ้้�นไป จำำ�นวน 2 คน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis) โดยนำำ�
ข้้อเสนอแนะต่่างๆ ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิมาพิิจารณาฉัันทามติิ (Consensus) และปรัับปรุุง
แก้้ไขเป็็นรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทย
แลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร  และนำำ�ไปสู่่�การประเมิิน
	ขั้้�นตอนที่่� 3 ประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็น
ของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถม
ศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร ปรัับรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�
จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
ประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร  โดยการประชุุมประชาพิิจารณ์์ (Public Hearing)
เครื่่�องมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล เครื่่�องมืือที่่�ใช้้เป็็นแบบสอบถามความคิิด
เห็็นของรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทย
แลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร ซึ่�ง่ มีีลัักษณะเป็็นทั้้�งปลายเปิิดและปลายปิิด ผู้้�ให้้ข้้อมููล ได้้แก่่ นัักวิิชาการ
หรืืออาจารย์์มหาวิิทยาลััย จำำ�นวน  4  คน ผู้้อำ� ำ�นวยการสถานศึึกษาในสัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา จำำ�นวน  11 คนและครููในสถานศึึกษาสัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา ที่่�มีีระดัับการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าปริิญญาโท  หรืือมีี
วิิทยฐานะตั้้�งแต่่ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษขึ้้�นไป จำำ�นวน 2 คน รวมทั้้�งหมด  17  คน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรููป สถิิติิที่่�ใช้้ในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานตามเกณฑ์์ โดยต้้องมีีค่่าเฉลี่่ย�   
≥ 3.50และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน≤ .100 (ประคอง กรรณสููตร, 2553, หน้้า 73)
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สรุปผลการวิจัย
1) องค์์ประกอบจัังหวััดกำำ�แพงเพชร ได้้สมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ทั้้�งหมด 3 สมรรถนะ คืือ สมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถาน
ศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาสมรรถนะด้้านความรู้้� สมรรถนะ
ด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล และสมรรถนะด้้านทัักษะ รวมทั้้�งหมด 13 สมรรถนะ ดัังนี้้�
สมรรถนะด้้านความรู้้� ประกอบด้้วย  5  สมรรถนะย่่อย คืือ 1) ความสามารถในการ
จััดการเรีียนรู้้�   2) ความสามารถในการจััดการเรีียนการสอน 3) ความสามารถในการ
วััดและประเมิินผล 4) ความสามารถในการพััฒนาทัักษะชีีวิิตด้้านสุุขภาพกายและ
สุุขภาพจิิต และ 5) ความสามารถในการจััดระบบดููแลและช่่วยเหลืือผู้้�เรีียน  สมรรถนะ
ด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ประกอบด้้วย 3 สมรรถนะย่่อย คืือ  1) ด้้านการพััฒนา
พฤติิกรรม 2) ด้้านการพััฒนาจิิต และ 3) ด้้านการพััฒนาปััญญา  สมรรถนะด้้านทัักษะ
ประกอบด้้วย 5 สมรรถนะย่่อย คืือ 1) ความสามารถในการใช้้ภาษาเพื่่�อการสื่่�อสาร 2)
การใช้้สื่่อ� เทคโนโลยีี เพี่่�อการแสวงหาความรู้้� การสื่่อ� สารและการสร้้างนวััตกรรม 3) การ
วิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์ และการวิิจััย 4) การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน ความสามารถใน
การกำำ�กับั ดููแลชั้้น� เรีียนและผู้้เ� รีียน และ 5) จััดกิิจกรรม/โครงการหรืือสอดแทรกคุุณธรรม
จริิยธรรมให้้กัับผู้้�เรีียน
2) การพััฒนารููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทย
แลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
กำำ�แพงเพชร
2.1 การพััฒนารููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ได้้องค์์ประกอบดัังนี้้� องค์์ประกอบที่่� 1 ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของรููปแบบ องค์์
ประกอบที่�่ 2 วััตถุุประสงค์์ของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 3 โครงสร้้างของรููปแบบ องค์์
ประกอบที่�่ 4 ระบบการจััดการของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 5 การประเมิินผลของรููป
แบบและ องค์์ประกอบที่่� 6  เงื่่�อนไขแห่่งความสำำ�เร็็จ 
2.2 คู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของ
สถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ได้้องค์์ประกอบ ดัังนี้้� ปก คำำ�นำำ� บทที่่� 1 บทนำำ� บทที่่� 2 เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง บทที่่� 3 ขั้้�น

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่จำ�เป็นของครูในยุคไทยแลนด์ 4.0
ของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกำ�แพงเพชร
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ตอนการดำำ�เนิินงาน บทที่่� 4 ปััญหาอุุปสรรค/แนวทางการแก้้ไข และพััฒนางาน และ
บรรณานุุกรม
3. การประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่จำ� ำ�เป็็นของ
ครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถม
ศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร  
3.1 การประเมิินรููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ด้้านความเป็็นไปได้้ และความเป็็นประโยชน์์ ในภาพรวมเห็็นด้้วยอยู่่�ในระดัับมาก
3.2 ความเหมาะสมของคู่่�มืือรููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููใน
ยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร โดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิิจััยเรื่่�อง รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร  
สามารถอภิิปรายผลได้้ ดัังนี้้�
องค์์ประกอบสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา
สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร ได้้สมรรถนะ
ที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ทั้้�งหมด 3 สมรรถนะหลััก คืือ สมรรถนะด้้านความรู้้�
สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล และสมรรถนะด้้านทัักษะ รวมทั้้�งหมด 13
สมรรถนะ 58 ตััวชี้วั้� ดั ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ เมธีีธนััช ปะเสระกััง (2553) ที่่ศึ� กึ ษา
ผลการพััฒนาครููโดยการใช้้โรงเรีียนเป็็นฐาน พบว่่า ครููผู้้�สอนต้้องมีีสมรรถนะในการ
ปฏิิบััติิงาน 6 สมรรถนะ ได้้แก่่ สมรรถนะด้้านการบริิหารหลัักสููตรและการจััดการเรีียน
รู้้� สมรรถนะด้้านการพััฒนาผู้้เ� รีียน สมรรถนะด้้านการบริิหารจััดการชั้้น� เรีียน สมรรถนะ
ด้้านการวิิเคราะห์์ สังั เคราะห์์ และการวิิจัยั สมรรถนะด้้านภาวะผู้้นำ� ำ� และสมรรถนะด้้าน
การสร้้างความสััมพัันธ์์และความร่่วมมืือกัับชุุมชน เช่่นเดีียวกัับงานวิิจััยของ เมธีีศิิน  
สมอุ่่�มจารย์์ (2556) ที่่�ได้้ทำำ�การศึึกษารููปแบบการพััฒนาสมรรถนะครููช่่างอุุตสาหกรรม
ในสถานศึึกษา พบว่่า ครููช่่างอุุตสาหกรรมในสถานศึึกษาต้้องมีีสมรรถนะประจำำ�สายงาน
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ได้้แก่่ สมรรถนะด้้านการจััดการเรีียนรู้้� สมรรถนะด้้านการใช้้สื่่อ� นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
สารสนเทศทางการศึึกษา สมรรถนะด้้านการวััดผลและประเมิินผล สมรรถนะด้้านการ
ใช้้จิิตวิิทยาสำำ�หรับั ครููเพื่่อ� การจััดการเรีียนการสอน สมรรถนะด้้านการวิิจัยั ทางการศึึกษา
สมรรถนะด้้านการบริิหารจััดการในชั้้�นเรีียน และ สมรรถนะด้้านการพััฒนาหลัักสููตร
การพััฒนารููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์
4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
พบว่่า จากการพััฒนารููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ได้้องค์์ประกอบ 6 องค์์ประกอบ คืือ องค์์ประกอบที่่� 1 ความเป็็นมาและความสำำ�คััญ
ของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 2 วััตถุุประสงค์์ของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 3 โครงสร้้าง
ของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 4 ระบบการจััดการของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 5 การ
ประเมิินผลของรููปแบบ องค์์ประกอบที่่� 6  เงื่่�อนไขแห่่งความสำำ�เร็็จ  ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะว่่า
ผู้้�วิิจััยได้้พััฒนารููปแบบโดยการศึึกษาแนวปฏิิบััติิที่่�ประสบความสำำ�เร็็จด้้วยการศึึกษา
เอกสาร สััมภาษณ์์ ดำำ�เนิินการการยกร่่างรููปแบบโดยการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร และการ
ตรวจสอบรููปแบบการสัั มม นาอิิ ง ผู้้� เชี่่� ย วชาญ เป็็ น ไปตามขั้้� น ตอนระเบีียบวิิ ธีี วิิ จัั ย
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ สมาน อััศวภููมิิ (2550 : 83-84) กล่่าวไว้้ว่่า องค์์ประกอบ
ของรููปแบบ ประกอบด้้วย วััตถุุประสงค์์ของรููปแบบ การพััฒนารููปแบบใดๆ ก็็ตาม 
ผู้้อ� อกแบบรููปแบบต้้องรู้้ว่� า่ จะออกแบบรููปแบบการดำำ�เนิินงานนี้้ขึ้้� น� มา เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ใด
โดยทั่่�วไปจะพััฒนารููปแบบเพื่่�อแก้้ปััญหาอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง หรืือเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
เกิิดผลดีีอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ทฤษฎีีพื้้�นฐานและหลัักการของรููปแบบมีีเพื่่�อให้้การดำำ�เนิิน
งานของรููปแบบเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่�กำ่ �ห
ำ นดไว้้ ผู้้�ออกแบบรููปแบบต้้องกำำ�หนดว่่า
จะออกแบบรููปแบบนั้้�นๆ บนฐานคิิดของทฤษฎีีและหลัักการใด ส่่วนองค์์ประกอบที่่� 3
องค์์ประกอบที่�่ 4 และองค์์ประกอบที่่� 5 มีีความเชื่่�อมโยงและเกื้้�อหนุุนกัันและกัันและ
มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องกัันในเชิิงระบบ และสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ ธีีระ  รุุญเจริิญ
(2550) กล่่าวไว้้ว่่า องค์์ประกอบของรููปแบบ ประกอบด้้วย 1) หลัักการของรููปแบบ
2) วััตถุุประสงค์์ของรููปแบบ 3) ระบบและกลไกลของรููปแบบ 4) วิิธีีการดำำ�เนิินงานของ
รููปแบบ การจััดทำำ�คู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุค
ไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
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กำำ�แพงเพชร ประกอบด้้วย ปก ส่่วนนำำ� บทนำำ� บทที่่� 1 บทที่่� 2 บทบาทและหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบ บทที่่� 3 หลัักเกณฑ์์วิธีีิ การปฏิิบัติั ิงาน/เงื่่�อนไข บทที่่� 4 วิิธีีการปฏิิบััติิงาน/
รายละเอีียดการปฏิิบััติิงาน บทที่่� 5 ปััญหาอุุปสรรค/แนวทางการแก้้ไข และพััฒนางาน
บรรณานุุกรม  ภาคผนวก เมื่่�อพิิจารณา เนื้้�อหามีีส่่วนส่่งเสริิม รููปแบบการพััฒนา
สมรรถนะที่จำ่� ำ�เป็็นของครููในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััดกำำ�แพงเพชรได้้  การกำำ�หนดหััวข้้อเรื่่�องสอดคล้้องกัับ
เนื้้�อหาของเรื่่อ� งนั้้�นๆ การใช้้ภาษามีีความถููกต้้อง ชััดเจนและเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนด
ทั้้�งนี้้เ� นื่่อ� งจากผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะของอาจารย์์ที่ป่� รึึกษาวิิทยานิิพนธ์์
และอีีกประการที่ส่่� ว่ นประกอบ เนื้้�อหาในคู่่�มืือ ได้้ผ่่านการพััฒนาจากความความคิิดเห็็น
ของผู้้�เชี่่�ยวชาญจากกระบวนการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ ส่่งผลให้้เนื้้�อหา และภาษาที่่�ใช้้
ในคู่่�มืือมีีความสมบููรณ์์สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ ตามองค์์ประกอบของคู่่�มืือ สอดคล้้อง
กัับแนวคิิดของ กฤษฎิ์์� พลไทย (2553) กล่่าวไว้้ว่่า คู่่�มืือ คืือ การอธิิบายหรืือให้้
รายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ  โดยผ่่านขั้้�นตอน
หรืือกระบวนการต่่างๆ คู่่�มืือเป็็นหนัังสืือหรืือเอกสารที่ใ่� ช้้ควบคู่่�กัับการจััดกิิจกรรมต่่างๆ
เป็็นเอกสารที่่�ให้้แนวทางการปฏิิบััติิแก่่ผู้้�ใช้้คู่่�มืือ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถดำำ�เนิินการใน
เรื่่�องนั้้�นๆ ด้้วยตนเองอย่่างถููกต้้องเหมาะสม  สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ ธนาวิิชญ์์
จิินดาประดิิษฐ์์ และ จารุุวรรณ ณ ยอดระฆััง (2552) กล่่าวไว้้ว่่า คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน
(Work Manual) เปรีียบเสมืือนแผนที่บ่� อกเส้้นทางการทำำ�งานที่่มี� กี ารกำำ�หนดจุุดเริ่่มต้้
� น
และจุุดสิ้้�นสุุดของกระบวนการการปฏิิบััติิงาน การระบุุขั้้�นตอนและรายละเอีียดของ
กระบวนการต่่างๆ โดยส่่วนใหญ่่จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับงานที่่�มีีความละเอีียด ซัับซ้้อน และ
หลายขั้้�นตอน สามารถปรัับปรุุงแก้้ไขเมื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้
ผู้้�ปฏิิบััติิงานไว้้ใช้้อ้้างอิิงในความผิิดพลาดในการปฏิิบัติั ิงาน
ประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููใน
ยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษา
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร  ได้้แก่่ ความเหมาะสม ความเป็็นไปได้้ ความเป็็นประโยชน์์ พบว่่า
ด้้านที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ด้้านความเหมาะสม คืือ วััตถุุประสงค์์ หลัักการ ทั้้�งนี้้�
เป็็นเพราะว่่า กระบวนการพััฒนารููปแบบการพััฒนาสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นของครููในยุุค
ไทยแลนด์์ 4.0 ของสถานศึึกษา สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาจัังหวััด
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

กำำ�แพงเพชร ดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นกระบวนการมีีความเป็็นระบบตาม วััตถุุประสงค์์ หลักั
การ ของการพััฒนารููปแบบ ตามขั้้�นตอนของการวิิจัยั และพััฒนา โดยเริ่่มจ
� ากการศึึกษา
สภาพ ปััญหา การสร้้างรููปแบบอย่่างเป็็นระบบ การตรวจสอบรููปแบบ และประเมิินรููป
แบบ สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ รััตนะ บััวสนธ์์ (2552) กล่่าวไว้้ว่่า กระบวนการวิิจัยั และ
พััฒนา ประกอบด้้วยขั้้น� ตอนสำำ�คัญ
ั 5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ ขั้้น� ตอนที่่� 1 การวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์
สำำ�รวจสภาพปััจจุุบัันปััญหาหรืือความต้้องการ ขั้้�นตอนที่่� 2 การออกแบบ สร้้างและ
ประเมิินนวััตกรรม ขั้้�นตอนที่่� 3 การนำำ�นวััตกรรมไปทดลองใช้้ ขั้้�นตอนที่่� 4 การประเมิิน
และปรัับปรุุงนวััตกรรม และขั้้�นตอนที่่� 5 การเผยแพร่่นวััตกรรม สอดคล้้องกัับแนวคิิด
ของ เมีียซััน และ คีีดอวรีี (Meason & Khedourri, 1985, อ้้างถึึงใน ธนีีนาฏ ณ สุุนทร,
2545) กล่่าวไว้้ว่่า การพััฒนารููปแบบ คืือ 1) รวบรวมปััญหา (Problem formulation)
2) สร้้างรููปแบบ (Model Construction) 3) ทดสอบรููปแบบ (Testing the Model)
4) การนำำ�รููปแบบไปใช้้ (Implementation) 5) การปรัับปรุุงรููปแบบ (Model Updating)
ในการตรวจสอบและการประเมิินรููปแบบที่่�สร้้างขึ้้�นได้้ผ่่านการประเมิินในด้้านความ
เหมาะสมและความเป็็นไปได้้
ข้อเสนอแนะสำ�หรับผลการวิจัยนำ�ไปใช้
1. ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา สามารถนำำ�ไปใช้้ในการกำำ�หนด
นโยบายบริิ ห ารจัั ด การเพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นสถานศึึ ก ษาในเขตพื้้� น ที่่� ก ารศึึ ก ษาให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
2. สถานศึึกษา สามารถนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาอย่่างเป็็นองค์์รวม
ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานการศึึกษาของสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
3. ผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษาของสถานศึึกษา สามารถนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาสมรรถนะ
ที่่�จำำ�เป็็นของครููและบุุคลากรทางการศึึกษาได้้  
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