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The aims of this was to 1) develop the competencies of the academic leaders of
the learning substance groups at Princess Chulabhorn's College; 2) to develop the
competencies development of the academic leaders of the learning substance groups at
Princess Chulabhorn's College. This study used action research together with emancipatory
action research. The participants consisted of administrators, the academic leaders of the
learning substance groups and teachers. The instrument consists of an interview a report
by a focus group, observational of behavior, brainstorming, a competency assessment of
the academic leader of the learning substance group and a satisfaction rating based on the
competencies of the academic leader of the learning substance group. The data were
analyzed with a mean for quantitative data and the analysis of qualitative data through an
analysis of language, discourse and practice, relations and social.
The results of the research are as follows: 1) After participation the academic
leaders of the learning substance groups experimented a positive change inform of during a
language and discourse activities performance and social relations all increased during
each cycle of the research and the average increase in all competencies
2)The competencies development model of the academic leader of the learning substance
group has four stages: planning meeting, defining the roles, Implementing a development
plan, making conclusions and reporting on development.The psychological and group
aspects during learning were also an important part of the model.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ น มาและความสําคัญ ของปัญ หา
ท่ ามกลางการเปลี่ย นแปลงบริบ ทสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ การเมือ งการปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารปั จจุบนั บนโลกไร้พรมแดนที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
และรุนแรง การศึกษายังคงเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ มนุ ษย์และการพัฒนาประเทศ
ที่เชื่อมโยงกันทัวโลก
่
ให้สามารถดํารงชีวติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างยังยื
่ น ทัง้ ที่เป็ น
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทัง้ การศึกษาตลอดชีวติ การจัดระบบการศึกษา
ทีส่ นองตอบความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเท่าไร หมายถึงการพัฒนาคุณภาพ
การเรีย นรู้ข องผู้เรีย นให้มีศ ัก ยภาพเพิ่ม ขึ้น เพีย งนั น้ บุ ค คลสํา คัญ ที่สุ ด ในกระบวนการพัฒ นา
การศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คอื “ครู” (พิณสุดา สิรธิ รังศรี. 2557: 1)
ครูเป็ นบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรปู การศึกษา เพราะเป็ นด่านหน้าและกลไกสําคัญใน
การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย น จากสภาพสัง คมที่ มีค วามเปลี่ย นแปลงทัง้ ด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม
เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารทีส่ ่งถึงกันอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
การพัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามสามารถระดับสูง สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
ได้ท ัง้ ในปั จ จุ บ ัน และอนาคต ปั จ จุ บ ัน ทุ ก ประเทศทัว่ โลกมีก ารตื่น ตัว ด้านการดํ าเนิ น การปฏิรูป
การศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ มีคุณ ภาพมาตรฐาน
สามารถผลิตกําลังคนที่มคี ุณภาพสําหรับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ หลายประเทศได้ให้ความสนใจ
เกี่ย วกับ การพัฒ นาวิช าชีพ โดยมีก ารกํ า หนดสมรรถนะครู ซึ่ ง เป็ นสิ่ง จํ า เป็ นอย่ า งยิ่ง ต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการขับเคลื่อนคุณภาพของครู
ในปั จจุบนั (พิมพันธ์ เตชะคุปต์; และพรทิพย์ แข็งขัน. 2551: 1)
จากบริบทของสภาพการณ์ปัญหาทีก่ ่อให้เกิดวิกฤตทางการศึกษาในยุคปฏิรปู ในทศวรรษ
ที่ผ่านมานัน้ เป็ น ปรากฏการณ์ ท่ีส งั คมต่ างยอมรับ ในผลที่เกิดขึ้น ดังนัน้ “การพลิกวิก ฤตให้เป็ น
โอกาส” จึงเป็ นประเด็นสําคัญ ที่ต้องร่วมกันกําหนดแนวคิดหรือแนวทางเพื่อนํ าไปสู่การปฏิบ ตั ิท่ี
ชัดเจนและเป็ นรูปธรรม ดังปรากฏในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–
2561) ที่กระทรวงศึก ษาธิการกําหนดขึ้นในปั จจุบ นั ในส่วนของของการปฏิรูปครูยุคใหม่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสองก็เช่นเดียวกัน ที่ได้กําหนดเป็ นแนวทางหรือมาตรการสําคัญ
รองรับไว้หลากหลายมาตรการในเชิงระบบตัง้ แต่ระบบการผลิต การพัฒนา การธํารงรักษาและการ
ประเมิน ซึง่ บางส่วนหรือบางมาตรการก็ได้เริม่ ดําเนินการไปบ้างแล้วและปรากฏผลในเชิงปฏิบตั ใิ น
หลายกิจกรรมซึ่งก็ประสบผลทัง้ ในเชิงบวกและลบของการพัฒนาครูทงั ้ ระบบดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กิจกรรมในเชิงประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ การอบรมและพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาและภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษาที่

2
ผลักดันให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของงานให้เป็ นไปตามบริบทใหม่ท่ตี ้องสอดรับกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลง แนวทางการบริหารบุคคลได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) ซึง่ ถือว่าเป็ นแนวคิดใหม่ ทัง้ นี้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
จะมุ่งเน้นความสอดคล้องสมดุลระหว่างภารกิจกลยุทธ์ระดับองค์กรกับกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล
มากขึน้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือวิธกี ารจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์สูงสุดตาม
เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ขององค์กร (ชัชรินทร์ ชวนวัน. 2552)
ซึง่ ในการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรปู การศึกษานัน้ สิง่ บ่งชีท้ ่ี
สําคัญของการพัฒนาดังกล่าวคือความสามารถในเชิงสมรรถนะเป็ นฐานในการทํางานทางวิชาชีพ
(Competencies–based Development) และในการพัฒ นาวิช าชีพ ครูนั น้ มีส มรรถนะพื้น ฐานที่มี
ความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (Student-centered
Learning) ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดเน้นสําคัญในการปฏิรปู การศึกษาทีก่ ล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ภายใต้การ
ปฏิ รูป การศึก ษาไทยได้มีก ารศึ ก ษาวิจ ัย โดยมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ห่ ง มลรัฐ ควีน ส์แ ลนด์
(Queensland University of Technology. 2002) ประเทศออสเตรเลีย พบประเด็นสําคัญทีค่ รูไทยมี
ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาเชิงสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ในด้านรูปแบบ
ขององค์ความรูแ้ นวใหม่ (Types of New Knowledge) เป็ นตัวแบบใหม่ๆ ที่จะส่งผลสําเร็จต่อการ
เรียนรู้ ครูตอ้ งได้รบั ทักษะความรูท้ เ่ี ป็ นองค์ความรูใ้ หม่ๆทีจ่ ะนําไปจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
ในขณะเดียวกันครูต้องมีความสามารถที่จะจําแนกองค์ความรูใ้ หม่ๆ เหล่านัน้ เพื่อนํ าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับ การเรีย นการสอนได้อีก ด้ว ย 2) ในด้านกลยุท ธ์ก ารสอนแบบใหม่ (New Learning
Strategies) ทักษะความรูใ้ นเชิงยุทธศาสตร์แนวใหม่สาํ หรับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้เรียนเป็ นสําคัญ เช่น ยุท ธศาสตร์การสอนแบบสรรคนิ ยม (Constructivism) การสอนแบบ
สะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Reflection) หรือการสอนแบบถ่ายโยงองค์ความรู้ (Transformation)
เป็ นต้น 3) การวัดและประเมินผล (Assessment and Evaluation) ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและรูปแบบขององค์ความรูท้ ่สี อน สามารถนํ าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิท ธิภ าพซึ่งจะส่งผลต่ อ การวัด และประเมิน ผลที่เหมาะสมได้ 4) การสอนในเชิงบู รณาการ
(Integrated Teaching) ครูต้องการเพิม่ เติมและขยายขอบข่ายแนวคิดในการบูรณาการการจัดการ
เรีย นรู้ให้มีค วามลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มากกว่าที่เป็ น อยู่ในปั จจุ บ ัน ทัง้ ในลักษณะการบู รณาการแบบ
รายวิชาหรือแบบสหวิชา 5) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency) ครูต้องการ
เพิ่มสมรรถนะทางการสอนโดยใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นฐานในกระบวนการเรียนรู้ (ICTbased Learning) เพื่อพัฒ นาการเรีย นการสอนโดยผู้เรียนเป็ นสําคัญ 6) ระบบการนิ เทศติดตาม
ช่วยเหลือ (Mentoring) ครูต้องการทักษะการสร้างระบบการนิเทศติดตามและช่วยเหลือเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างครูกบั นักเรียน รวมทัง้ บทบาทใหม่ของครูในลักษณะของผู้อํานวยความ
สะดวก (Facilitators) ต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ สิง่ ทีค่ รูต้องสร้างให้เกิดขึน้ คือ
สมรรถนะในเชิงผู้นิ เทศและช่ ว ยเหลือ ที่ท รงประสิท ธิภ าพ และ 7) การวิจ ยั ปฏิบ ัติก าร (Action
Research) ครูตอ้ งมีสมรรถนะของการเป็ นนักวิจยั เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาทัง้ ครูและนักเรียนให้บงั เกิดขึน้
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อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (สุ รศัก ดิ ์ ปาเฮ. 2552: 8-9) ซึ่งสอดคล้อ งกับ
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ (Competency) เพื่อให้ผูบ้ ริหารและครูเข้าสู่กระบวนการประเมิน
สมรรถนะโดยนํ าไปผูกกับระบบการเลื่อนวิทยฐานะที่นําไปสู่สงิ่ จูงใจหลัก คือ เงินประจําตําแหน่ ง
และคาดหวังว่าจะนํ าไปสู่ศกั ยภาพการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนในที่สุด เช่นเดียวกันกับสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มกี ารกําหนดให้มแี ผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเช่นกัน
จะเห็นได้การพัฒนาสมรรถนะครูถอื เป็ นเรื่องสําคัญต่อการปฏิรปู การศึกษาในยุคปั จจุบนั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ในประเด็น นี้ จะเห็น ได้จ ากการนํ า แนวคิด การพัฒ นาสมรรถนะของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์ใช้ โดยจัดทําโครงการขึน้ ทีเ่ รียกว่า “โครงการยกระดับคุณภาพครูทงั ้
ระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through The Whole System: UTQ)” ที่อยู่บนพื้นฐาน
ความเชื่อทีว่ ่า ระบบบริหารงานบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพจําเป็ นต้องมีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารอย่าง
เพียงพอตอบสนองต่อการตัดสินใจ และกําหนดโยบาย โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีฐานข้อมูล
หลักของครูในเชิงลึกเป็ นรายบุคคลอย่างสมบูรณ์เป็ นปั จจุบนั เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพครูทงั ้
ระบบ โดยเริม่ จากการประเมิน สมรรถนะครูเป็ น รายบุ ค คล เพื่อ จัด ทําเป็ น ฐานข้อ มูล ตามระดับ
สมรรถนะ ซึง่ ในการประเมินจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรก เป็ นสมรรถนะเกีย่ วกับสาระการเรียนรู้
ทีค่ รูสอน ส่วนทีส่ องจะแยกเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ สมรรถนะหลัก ซึ่งเป็ นสมรรถนะทีค่ รูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนจะต้องรูใ้ นการดําเนินการทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน และสมรรถนะประจําสาย
งาน ที่เน้ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่ างๆ เป้ าหมายสูงสุด คือ คุ ณ ภาพที่จะเกิดขึ้น กับ
ผูเ้ รียนในลําดับต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2554: 1-2)
เช่นเดียวกับ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ท่ีได้รบั บทบาทสําคัญ ในการบริหารงานใน
สถานศึกษาในฐานะเป็ นผูบ้ ริหารระดับกลางทีม่ หี น้าทีใ่ นการเชื่อมประสานงานในการทํางานระหว่าง
ครูและผู้บ ริห ารสถานศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความสมดุ ล
ระหว่างจุ ด มุ่งหมายของผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิบ ัติงาน (อาภรณ์ แก้ว สลับ ศรี. 2554: 1) นอกจากนี้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูย้ งั มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พราะ
เป็ นผูท้ ม่ี อี ํานาจในการตัดสินใจ วางแผน อํานวยการ และมอบหมายงานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ กํากับ
และติดตามให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ และในยุคสมัยทีก่ ระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
อย่างรวดเร็วนี้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ งึ ต้องสร้างภาวะผูน้ ําทีเ่ ข้มแข็งในการบริหารงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็ นผูน้ ํ าและใช้ภาวะผูน้ ําได้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบซึง่
จะส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
แต่เนื่องจากบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูย้ งั ไม่ได้มกี ารกําหนดไว้
อย่างชัดเจน เป็ นเพียงการกําหนดบทบาทหน้าทีข่ องสถานศึกษาแต่ละแห่งเท่านัน้ โดยยึดกรอบการ
ปฏิบตั ิงานตามกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ บี ทบาทค่อนข้าง
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ชัดเจนในการดําเนินงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็ นต้น จากการสัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูข้ องโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐานจํานวนหนึ่งสรุปได้ว่าบทบาทและหน้าที่หลักของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ี 2 ส่วน ได้แก่ บทบาทหน้าทีด่ า้ นการสอนและบทบาทหน้าทีด่ า้ นการ
บริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ก็ยงั ไม่มกี ฎระเบียบ หรือข้อบังคับจากหน่ วยงานต้นสังกัด
เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ดงั กล่าว และจากผลงานวิจยั ที่ผ่านมาในประเด็นของการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ เี พียงเรือ่ งเดียว และเป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ดียว
เท่านัน้ คือ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้สุข ศึกษาและพลศึก ษา ได้แก่เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษาที่มปี ระสิทธิผลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้วิจยั สร้างและพัฒ นารูป แบบการ
พัฒนาสมรรถนะ 3 กิจกรรม คือ 1) การฝึ กอบรม 2) การใช้พ่เี ลี้ยง และ 3) การเรียนรูด้ ้วยตนเอง
จากการประเมินสมรรถนะครูโดยกลุ่มนักเรียน กลุ่มครูผเู้ ข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ กลุ่มเพือ่ นครู กลุ่ม
พีเ่ ลี้ยง และกลุ่มผูบ้ ริหารล้วนมีความเห็นว่า ครูผเู้ ข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบทีส่ ร้างขึน้ มี
สมรรถนะทัง้ ของการเป็ นครูสุขศึกษาและพลศึกษาที่ดี และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ ในระดับ
มากที่สุ ด ทุ ก กลุ่ ม (วณิ ช นิ รนั ตรานนท์ . 2552) จะเห็นได้ว่า รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะส่งผล
ทางบวกกับการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งน่ าจะทําการศึกษาวิจยั เพื่อการ
พัฒนาต่อไป ถึงแม้จะมีงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะทางการด้านการศึกษา มี
แต่การศึกษาเฉพาะในกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น การศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริหารโรงเรียน ตามการรับรูข้ องข้าราชการครู (พรพิศ อินทะสุระ. 2551;
นิพิษ ฐ์ มาลา. 2551; ตฤณศิษ ฐ์ ราชนิ ยม. 2553) สมรรถนะและความต้องการพัฒ นาสมรรถนะ
(ธนัย เนียมกุญชร. 2553; วิลยั กรณ์ แย้มสวน. 2552) สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ครู (มะห์ดี มะดีอราแว; สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์; และวีรฉัตร สุปัญโญ. 2551) เป็ นต้น ไม่มที ่ศี กึ ษา
กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยตรง จึงเป็ นประเด็นสําคัญทีค่ วรศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะในส่วน
ของการพัฒนารูปแบบสมรรถนะเพื่อจะได้นําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาทางด้านการศึกษา
ต่อไป
ซึ่งวิธกี ารพัฒนาบุคคลเพื่อให้มกี ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่กําลังได้รบั การยอมรับจาก
นั ก วิจ ัย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์อีก วิธีก ารหนึ่ ง ก็ คือ วิธีก ารวิจ ัย ปฏิ บ ัติ ก าร (Action Research)
เนื่องจากกระบวนการวิจยั และผลจากการวิจยั ปฏิบตั ิการก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาทัง้ ใน
ระดับ ผู้ป ฏิบ ัติแ ละระดับ องค์ก ารอย่า งแท้จ ริง ดังจะเห็น ได้จ ากงานวิจ ยั ที่ผ่ า นมาที่นํ า การวิจ ัย
ปฏิบตั กิ ารมาให้เพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยรูปแบบงานวิจยั ปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจจากนักการศึกษาและนักวิจยั เป็ นอย่างมาก คือ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมหรือการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ซึ่งผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะใช้วธิ กี ารวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ด้วยเหตุผลทีว่ ่า การ
วิจยั ปฏิบ ัติก ารเชิงวิพ ากษ์ เป็ น การศึก ษาวิจยั ที่เน้ น ไปที่ก ารวิพ ากษ์ ก ารปฏิบ ัติงาน โดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีมีอ ยู่ นํ า เสนอผลการวิจ ัย อิง กับ แนวคิด เชิง วิพ ากษ์ (Critical Approach) แสดง
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หลักฐานประกอบทัง้ ข้อมูล สถิติ เอกสารหรือสิง่ ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบตั ิ ร่วมกันสังเกตผลที่
เกิดขึน้ และร่วมกันสะท้อนผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั และผล
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีสว่ นร่วมในการวิจยั กับผูร้ ว่ มวิจยั ใน
ลักษณะเป็ นความร่วมมือ (Collaboration) ทีท่ งั ้ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ต่างก็มสี ถานะทีเ่ ท่าเทียมกันใน
การร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบตั ิ ร่วมกันสังเกต และร่วมกันสะท้อนผล โดยผูว้ จิ ยั เน้นบทบาทการเป็ นผู้
มีสว่ นร่วมและเป็ นผูส้ ง่ เสริม สนับสนุ นและอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั กิ ารวิจยั ดังเช่นงานวิจยั
ของสิทธิชยั ชมภูพาทย์ (2554) ที่ได้ศกึ ษานํ าการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ไปใช้เพื่อการพัฒนา
พฤติก รรมการเรีย นการสอนเพื่อ การแก้ปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ข องครูแ ละนั ก เรีย นในโรงเรีย น
ส่งเสริมทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ผลจากการวิจยั พบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
เพือ่ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพือ่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครูและนักเรียนเปลีย่ น
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์
และสังคมดีขน้ึ
การพัฒนาครูเป็ นการดําเนินงานทีพ่ ยายามจะสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้
บังเกิดสมรรถนะที่จําเป็ นและมีค วามสําคัญ ต่อวิชาชีพ การพัฒ นาครูเป็ นงานที่ต้องกระทําอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ตลอดชีวิต เพราะการพัฒ นาครูจะช่ว ยพัฒ นาคุ ณ ภาพและวิธีก ารทํ างานของครู ช่ว ย
ประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่า ทําให้รงู้ านและทํางานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทําให้ครูกา้ วทัน
ความเปลีย่ นแปลงใหม่ๆอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรูท้ ม่ี เี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปั จจุบ นั จากเหตุ ผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การพัฒ นา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ม่ี ผี ศู้ กึ ษาค้นคว้าน้อยมาก โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เชิงวิพากษ์ (Emancipatory Action Research) เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เนื่องจากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะตอบคําถามของการวิจยั ในครัง้ นี้ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากเป็ นการวิจยั ทีม่ ุ่งไปทีก่ ารวิพากษ์การปฏิบตั งิ านซึ่งหมายถึงการปฏิบตั ใิ นบทบาท
หน้าทีข่ องหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ นเอง
ั่
นอกจากนี้ยงั เป็ นการวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ าํ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิดสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในตําแหน่ งงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงเป็ นทัง้ การทําวิจยั การบริหาร และ
การพัฒนาเพือ่ การแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน จะได้รปู แบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ่มี คี วามเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาอื่นๆ ที่มคี วามสนใจในการพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรในสถานศึกษา และเกิด
ประสิทธิผลสูงสูดต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในลําดับต่อไป
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วัต ถุป ระสงค์ข องการวิ จ ยั
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ขอบเขตการวิ จ ยั
ด้านผูเ้ ข้าร่ว มวิ จ ยั
การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้เข้าร่ว มวิจยั คือ ผู้ท่ีส มัค รใจเข้าร่ว มวิจยั เพื่อ พัฒ นาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จํานวน 19 คน ซึ่งในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ประกอบด้วย
1.1 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
1.2 รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 8 คน ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
3. ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 8 คน (กลุ่มสาระการเรียนรูล้ ะ 1 คน)
4. ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จํานวน 1 คน
ด้านวิ ธ ีวิ ทยา
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้ก ระบวนการวิจ ัย ปฏิบ ัติก ารเชิง วิพ ากษ์ (Emancipatory Action
Research) ผสานกับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) สรุปเป็ น 3 ขัน้ ตอนหลัก
ดังนี้ 1) การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) 2) การปฏิบตั แิ ละการสังเกต 3) การสะท้อนผล ใน
ขัน้ ตอนของการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การพัฒนาทฤษฎีบท
เชิงวิพากษ์ 2) การสร้างความรูท้ ่ชี ดั เจนร่วมกัน และ 3) การจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ ตามแนวคิดของ
กรันดี (Grundy. 1988: 358-363) ผู้วจิ ยั ได้อาศัยแนวคิดของการวิจยั ปฏิบตั ิการของเคมมิส; และ
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แมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart. 1988: 11-13) ที่ ร ะบุ ว่ า การพั ฒ นาการปรับ ปรุ ง ทาง
การศึกษาหรือการวิจยั ปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาต้องอาศัยการเปลีย่ นด้านภาษาและวาทกรรม ด้าน
กิจกรรมและการปฏิบตั ิ และด้านความสัมพันธ์และสังคม ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3 ด้านนี้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ในส่วนของการวางแผน แล้วนํ า
การปฏิบตั แิ ละการสังเกต และการสะท้อนผล จากแนวทางการวิจยั ปฏิบตั กิ ารมาปรับใช้รว่ มกัน

นิ ย ามศัพท์เฉพาะ
1. สมรรถนะ หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะเชิงพฤติก รรมของบุ ค คลที่เป็ นผลมาจากความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล
2. รูป แบบสมรรถนะ หมายถึง รายการสมรรถนะที่กําหนดขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ
ตําแหน่งหน้าทีเ่ พือ่ ใช้ประโยชน์เฉพาะในแต่ละงาน
3. รูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง รายการสมรรถนะที่กําหนด
ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับ ตํ าแหน่ งหน้ าที่ในงานหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ของสมรรถนะ (Competency Category) 2) ชื่ อ เรีย กสมรรถนะ
(Competency Name) 3) นิ ย า ม ส ม ร ร ถ น ะ (Competency Definition) 4) ร ะ ดั บ ส ม ร ร ถ น ะ
(Proficiency Level) และ 5) ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators) อธิบายได้ดงั นี้
3.1 กลุ่มสมรรถนะ (Competency Category) หมายถึง กลุ่มของสมรรถนะต่างๆ ทีจ่ ดั
ให้รวมอยู่ในหมวดเดียวกัน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(ความสามารถในการด้านปฏิบ ัติก ารสอน) และสมรรถนะเฉพาะในตํ าแหน่ งหน้ าที่ (Functional
competency) (ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู)้
3.2 ชื่อเรียกสมรรถนะ (Competency Name) เป็ นชื่อทีใ่ ช้เรียกสมรรถนะทีก่ ําหนดขึน้
ทัง้ ที่ เป็ นสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ โดยจัด ทํ า เป็ นพจนานุ ก รม
(Competency dictionary) ซึง่ เป็ นการกําหนดชื่อ คําอธิบายสมรรถนะ พร้อมกับนิยามสมรรถนะ
3.3 นิยามสมรรถนะ (Competency Definition) เป็ นการให้ความหมายหรือคําอธิบาย
ของชื่อสมรรถนะตัวนัน้ ๆ เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าสมรรถนะนัน้ หมายถึงอะไร และมี
ขอบเขตของพฤติกรรมทีก่ าํ หนดไว้อย่างไร
3.4 ระดับ สมรรถนะ (Proficiency Level) เป็ น การกํ าหนดระดับ ของพฤติก รรมของ
บุคคลทีแ่ สดงออกถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบทีก่ าํ หนดไว้
3.5 ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators) เป็ นการกําหนดตัวชีว้ ดั พฤติกรรมของ
บุคคลทีแ่ สดงออกมาแล้วสะท้อนถึงสมรรถนะนัน้ ๆ ภายใต้สถานการณ์ทก่ี าํ หนด
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4. การสร้างรูปแบบสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการดําเนินการสร้างรายการสมรรถนะที่
กําหนดขึน้ ให้สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าทีง่ านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
4.1 การวิเคราะห์งาน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหน่ ง
หน้าที่ และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีส่ ะท้อนการใช้สมรรถนะต่างๆ ทีจ่ ะนําไปสู่ความสําเร็จในการ
ปฏิบตั งิ านของตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับงานใน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่งนัน้ ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะ หมายถึง การนํ าข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาด้วย
วิธกี ารต่างๆ เพือ่ กําหนดร่างรูปแบบสมรรถนะ โดยเป็ นการนําตัวอย่างพฤติกรรมจากการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพือ่ สรุปว่าพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในลักษณะใดบ้างทีส่ ะท้อนผลการทํางาน
ในระดับดีเลิศของการทํางานในตําแหน่งนัน้ ๆ
4.3 การจัดทําร่างรูปแบบสมรรถนะ หมายถึง การนํ าข้อมูลการจัดกลุ่มสมรรถนะมา
กํ า หนดร่ า งรู ป แบบสมรรถนะ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ของสมรรถนะ (Competency Category)
ชื่อเรียกสมรรถนะ (Competency Name) นิยามสมรรถนะ (Competency Definition) ระดับสมรรถนะ
(Proficiency Level) และตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
4.4 การตรวจสอบรูป แบบสมรรถนะ หมายถึ ง การนํ า ร่า งรูป แบบสมรรถนะมา
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนการนํ าไปใช้ โดยการหาความเที่ยงตรงก่อน
นํ า ไปใช้จ ริง เพื่อ หาข้อ สรุ ป ว่ า ร่า งรูป แบบนี้ ใ ช้ทํ า นายพฤติก รรมการปฏิบ ัติง านของตํ า แหน่ ง
เป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด
5. การพัฒ นาสมรรถนะ หมายถึง การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมในการปฏิบ ัติงานตาม
บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นทางทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ในด้านความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
6. การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการวิจยั ทีใ่ ช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1) การปฏิบ ตั ิการวิจยั เชิง
วิพากษ์ และ 2) การปฏิบตั กิ ารและสังเกต โดยที่ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรูใ้ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและวาทกรรม ด้านกิจกรรมและการปฏิบตั ิ และด้าน
ความสัมพันธ์และสังคม
7. การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ หมายถึง การสร้างแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ด่ี แี ละเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
7.1 การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ เป็ นการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะที่
จําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามประสบการณ์และการรับรูข้ องแต่ละคน โดยใช้ความรูจ้ ากการอบรมช่วยสะท้อนแนวคิด
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7.2 การสร้างความรูท้ ่ชี ดั เจน เป็ นการระดมความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเป็ นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว โดยการนํ าเสนอข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคลเกีย่ วกับสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวทุกคน แล้วระดมความคิดว่ามีสมรรถนะ
หรือ แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะอื่น ๆ อีก หรือ ไม่ อย่างไร ซึ่งขัน้ ตอนนี้ จ ะได้ข้อ มูล เพื่อ นํ าไป
ประกอบการวางแผนของหัว หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้นําไปประกอบการวางแผนทฤษฎีบ ทเชิง
วิพากษ์แล้วนํามาสร้างเป็ นความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน
7.3 การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ เป็ นการใช้ค วามเข้าใจอย่างถ่องแท้ของหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้เป็ น ปั จจัย ป้ อ นและทํานายถึงแนวทางการปฏิบ ัติท่ีจะเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งเป็ น
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดจากกระบวนการพิจารณาจากผูป้ ฏิบตั ิ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่า
เป็ นสิง่ ที่ดีและเหมาะสมต่อการปฏิบ ตั ิ โดยผ่านการสะท้อนระหว่างความเข้าใจอย่างถ่องแท้กบั
เหตุการณ์หรือบริบททีอ่ าจเกิดขึน้ การจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั นิ ้ี ประกอบไปด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
7.3.1 การวางแนวทางการวิจยั ร่วมกัน เป็ นการร่วมกันวางแนวทางการปฏิบตั ิ
ร่วมกันในด้านกิจกรรมการวิจยั ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ จ่ี ะต้องทําร่วมกัน
7.3.2 การนําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่ วกับสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว มากําหนดเป็ นแนวทางการปฏิบตั ริ ว่ มกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จ ยั ที่เกี่ย วข้อ ง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนําเสนอรายละเอียด
แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะ
1.1 จุดกําเนิดและแนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
1.2 ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถนะ
1.3 ประเภทของสมรรถนะ
1.4 รูปแบบสมรรถนะและการสร้างรูปแบบสมรรถนะ
1.5 การพัฒนาสมรรถนะ
1.6 การประเมินสมรรถนะ
1.7 สมรรถนะของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.8 บทบาทหน้าทีข่ องหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
2.1 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
2.2 ประเภทของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
2.3 ขัน้ ตอนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
2.4 การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ทฤษฎีการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
3.1 การเรียนรูโ้ ดยการลงมือปฏิบตั ิ (Active learning)
3.2 การเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive learning)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมรรถนะ
1. จุด กําเนิ ด และแนวคิ ด เกี่ย วกับ สมรรถนะ
แนวคิด เกี่ย วกับ สมรรถนะเริม่ จากการนํ า เสนอบทความทางวิช าการของเดวิด ซี
แมคแคลแลนด์ (David C. McClellan) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เมื่อปี ค.ศ.1960 ได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทีด่ ขี องบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การกับระดับ
ทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมกับ
การทํานายความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
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ออกมาได้ (เทื้อ น ทองแก้ ว . 2550: 1) ซึ่ง เป็ นเรื่อ งที่นั ก จิต วิท ยาองค์ ก ารได้ศึก ษากัน มาเป็ น
เวลานานแล้ว ผูร้ เิ ริม่ การใช้คาํ ว่า “Competency” ก็คอื เดวิด แมคแคลแลนด์ ผูท้ ไ่ี ด้รบั สมญานามให้
เป็ น “บิดาแห่งสมรรถนะ” ซึง่ เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษทั Hay McBer เขาได้เขียนบทความเรื่อง “Testing for
Competence rather than for Intelligence” (McClelland. 1973: 13) เพือ่ เผยแพร่แนวคิดและสร้าง
แบบประเมินแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า “Behavioral Event Interview (BEI)” เป็ นเครือ่ งมือทีค่ น้ หาผูท้ ม่ี ผี ล
การปฏิบตั งิ านดี ซึง่ เขาเรียกว่า “สมรรถนะ” (Competency) โดยมีสาระสําคัญ คือ IQ ประกอบด้วย
ความถนัดหรือความเชีย่ วชาญทางวิชาการความรู้ และความมุง่ มันสู
่ ค่ วามสําเร็จ ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ทีด่ ขี อง
ผลงานและความสําเร็จโดยรวมแต่สมรรถนะกลับเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทํานายความสําเร็จในงานได้ดกี ว่า
ซึง่ สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผูท้ เ่ี รียนเก่งมิได้หมายถึงผูท้ ท่ี ํางานเก่ง แต่ผทู้ ป่ี ระสบผลสําเร็จ
ในการทํางานต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรูท้ ม่ี อี ยู่ในตัวเอง
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ในงานที่ตนทําซึ่งบุคคลดังกล่าวเรียกว่าเป็ นผูท้ ่มี สี มรรถนะจากจุดกําเนิด
สมรรถนะ ดังกล่าวข้างต้น ทําให้นักการศึกษาและนักวิชาการหลายสํานักได้นําวิธกี ารของแมคแคล
แลนด์มาเป็ นแนวทางในการศึกษาเรือ่ งสมรรถนะในเวลาต่อมา
ตามแนวคิดของแมคแคลแลนด์ ซึง่ เปรียบเทียบว่าบุคคลมีองค์ความรู้ และทักษะต่างๆ
ที่เปรีย บเหมือ นกับ ส่ ว นของภู เขานํ้ า แข็ง ที่ล อยอยู่เหนื อ นํ้ า คือ เป็ นเพีย งส่ ว นน้ อ ยเท่ า นั น้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนทีอ่ ยู่ใต้น้ํ า และส่วนที่อยู่เหนือนํ้ านี้เป็ นส่วนทีเ่ ห็นได้ชดั เจน สามารถวัดได้งา่ ย
แต่ ส่วนที่อยู่ภ ายในจิต ใจ (ส่วนใต้น้ํ าของภูเขานํ้ าแข็ง) เชื่อว่าจะส่งผลให้บุ คคลมีพ ฤติกรรมการ
ทํางานที่แตกต่างกัน โดยศึกษาและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกจึงเป็ นที่มาของสมรรถนะใน
ความหมายของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม นัน่ คือ การทีบ่ ุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอย่างใด
ขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละบุคคลอธิบายในตัวแบบภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg Model) ซึง่ แบ่งออก
เป็ น 2 ส่ว น คือ ส่ ว นที่เห็น ได้ง่า ยและพัฒ นาได้ง่า ย คือ ส่ว นที่ล อยอยู่เหนื อ นํ้ า ได้แ ก่ ความรู้
(Knowledge) และทักษะ (Skill) ต่างๆ ของแต่ละบุคคลทีม่ อี ยู่ และส่วนทีม่ องเห็นได้ยากอยูใ่ ต้ผวิ นํ้ า
ได้แก่ คุ ณ ลักษณะอื่นๆ ที่มอี ยู่ในแต่ล ะบุ คคล ได้แก่ บทบาทที่บุ ค คลแสดงออกต่ อผู้อ่ืน (Social
Role) หรือทัศนคติ ค่านิยม สิง่ ที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น (Self-concept) หรือภาพลักษณ์ ภายใน
(Self-image) อุปนิสยั (Traits) และแรงผลักดันเบื้องลึกหรือแรงจูงใจ (Motives) ของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่ง
ส่วนที่อยู่ใต้น้ํ านี้มผี ลต่อพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลเป็ นอย่างมากและเป็ นส่วนที่พฒ
ั นาได้
ยาก
จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมรรถนะหรือความสามารถของ
บุคคล ส่งผลดีต่อผลการปฏิบตั งิ านมากกว่า IQ ทําให้ได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการทัวไปอย่
่
าง
มากและมีพ ัฒ นาการขึ้น เป็ นลําดับ ในปี ค.ศ. 1982 Richard Boyatzis ได้เขีย นหนั งสือ ชื่อ The
Competent Manager : A Model of Effective Performance โดยได้ นิ ย ามคํ า ว่ า Competencies
เป็ นความสามารถในงานหรือ คุ ณ ลัก ษณะที่อ ยู่ ภ ายในบุ ค คลที่ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ง านให้ เ กิด
ประสิทธิภาพ และในปี ค.ศ.1994 Gary Hamel และ C.K. Prahalad ได้เขียนหนังสือชื่อ Competing
for The Future เป็ นการนํ าเสนอสิ่งที่เรีย กว่า Core Competencies เป็ นความสามารถหลัก ของ
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องค์การ โดยระบุว่าเนื้อหาสาระหลัก เช่น พื้นฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทํางาน
อะไรบ้าง และอยู่ในระดับใด จึงทํางานได้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความการขององค์กร เป็ น
ความสามารถทีจ่ ะทําให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็ นสิง่ ทีค่ ่แู ข่งไม่อาจเลียนแบบ
ได้ (ขจรศักดิ ์ ศิรมิ ยั . 2555: ออนไลน์, เรชา ชูสวุ รรณ. 2550: 24)
ต่ อ มาได้มีก ารนํ า แนวความคิด นี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ในงานบริห ารบุ ค คลในหน่ ว ยงาน
ราชการของสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดว่าในแต่ละตําแหน่ งงาน จะต้องมีพน้ื ฐานทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถหรือพฤตินิสยั ใดบ้าง และอยู่ในระดับใดจึงจะทําให้บุคลากรนัน้ มีคุณลักษณะทีด่ ี มีผล
ต่อการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลการปฏิบตั งิ านตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
หลังจากนัน้ แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ ได้ขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามาก
ยิง่ ขึ้น สามารถสร้างความสําเร็จให้แก่ธุรกิจอย่างเห็นผลได้ชดั เจน นิตยสาร Fortune ฉบับเดือน
กันยายน ปี ค.ศ. 1998 ได้สาํ รวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับสูงกว่า 4,000 คน จาก 15 ประเทศ
พบว่า องค์การธุรกิจชัน้ นํ าได้นําแนวความคิดนี้ไปใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารมากถึงร้อยละ 67
และในปี ค.ศ.1998 บริษทั ทีป่ รึกษาด้านการจัดการชื่อ Bain and Company ได้ทําการสํารวจบริษทั
จํานวน 708 บริษทั ทัวโลก
่
พบว่า Core Competency เป็ นเครื่องมือบริหารสมัยใหม่ ที่บริษทั นิยม
นํ ามาใช้ป รับปรุงการจัดการที่ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดเป็ นอันดับ 3 และในปี ค.ศ. 2005 อยู่ใน
ลํ า ดับ ที่ 6 จากจํ า นวนเครื่อ งมือ ทางการบริห าร 25 รายการ สํ า หรับ ประเทศไทยได้มีก ารนํ า
แนวความคิดสมรรถนะ มาใช้ในองค์การทีเ่ ป็ นเครือข่ายบริษทั ข้ามชาติก่อนที่จะแพร่หลายเข้าไปสู่
บริษัทชัน้ นํ าของประเทศ เช่น ไทยธนาคาร เครือปูนซิเมนต์ไทย ชินคอร์เปอเรชัน่ บริษัท ปตท.
สํารวจ และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เนื่องจากภาคเอกชนทีไ่ ด้นําแนวคิดสมรรถนะไปใช้ทํา
ให้เกิด ผลสําเร็จ อย่างเห็น ได้ช ัด เจน (ผู้จดั การรายสัป ดาห์. 2548) มีผ ลให้เกิด การตื่น ตัวในวง
ราชการ และได้มีก ารนํ าแนวคิด นี้ ไปทดลองใช้ในหน่ ว ยราชการ โดยสํานัก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้นําแนวความคิดนี้ มาใช้ในการพัฒ นาข้าราชการพลเรือน ในระยะแรกได้
ทดลองใช้ ใ นการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยยึด หลัก สมรรถนะ (Competency Based Human
Resource Development) ในระบบการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง (Senior Executive System - SES)
ใช้ในการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลักสมรรถนะ และกําหนด
สมรรถนะต้นแบบของข้าราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและประสิทธิผลของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (สํานัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น. 2548) หรือ แม้ก ระทัง่ ในวงการศึก ษาก็
เช่นเดียวกัน ในทิศทางการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ได้มกี ารกําหนดให้มรี ะบบการพัฒนาทีเ่ น้นสมรรถนะ (Competency) ซึง่ ในขณะนี้ได้มกี ารกําหนด
หลักเกณฑ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผบู้ ริหารและครูเข้าสูก่ ระบวนการประเมินสมรรถนะโดยนําไปผูก
กับระบบเลื่อนวิทยฐานะทีน่ ํ าไปสู่สงิ่ จูงใจหลัก คือ เงินประจําตําแหน่ งวิทยฐานะ และคาดหวังว่าจะ
นําไปสูศ่ กั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนในทีส่ ดุ (ชัชรินทร์ ชวนวัน. 2552: 1)
ต่อมาแนวคิดเรือ่ งสมรรถนะของแมคแคลแลนดังกล่าวได้รบั การโต้แย้งจากนักวิชาการ
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมจํานวนหนึ่งเช่น บาร์เร็ตต์; และเดพิเน็ต (Barrett; & Depinet. 1991) ใน
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บทความเรื่อ ง “Reconsideration of Testing for Competency” ซึ่ ง ให้ ค วามเห็ น เชิ ง โต้ แ ย้ ง กับ
บทความของแมคแคนแลนด์ในเรื่อง “Testing for Competence rather than for Intelligence” โดย
นํ าเสนอทัศนคติด้านลบต่อการวัดความฉลาดทางเชาว์ปั ญ ญาในการทํานายความสําเร็จในการ
ทํางานและมีผลการทํานายทีด่ อ้ ยกว่าการวัดสมรรถนะทีเ่ ขาได้เสนอไว้ ซึง่ บาร์เร็ตต์; และเดพิเน็ตได้
ทํ าการศึก ษาวิจยั พบว่า ความสามารถทางเชาว์ปั ญ ญานั น้ มีผ ลต่ อ ความสําเร็จในการทํ างาน
ในขณะที่ยงั ไม่มหี ลักฐานเชิงประจักษ์ท่บี ่งบอกอย่างเด่นชัดว่า สมรรถนะในการทํางานสามารถ
ทํานายผลการปฏิบตั งิ านได้ และในปั จจุบนั นี้ แวดวงวิชาการจิตวิทยาอุตสาหกรรมต่างยอมรับกันว่า
ความสามารถทัวไป
่ (General Cognitive Ability) หรือเรียกอีกอย่างว่า ความฉลาด สามารถทํานาย
ผลการปฏิบตั ทิ ซ่ี บั ซ้อนได้ดกี ว่าการวัดโดยใช้แนวคิดเรือ่ งสมรรถนะ (Hunter; & Hunter.1984)
2. ความหมายและองค์ป ระกอบของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) เป็ น เรื่อ งที่ได้รบั ความสนใจจากนั ก วิชาการทัง้ ด้านการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การพัฒ นาองค์ ก าร และนั ก จิต วิท ยาองค์ ก ารเป็ นอย่ า งมาก คํ า ว่ า
“ Competency” มีความหมายตรงตามพจนานุกรมกับคําว่า สมรรถนะ แปลว่า ความสามารถ ซึง่ คําว่า
ความสามารถ ตามแนวคิดทางด้านจิตวิทยาจะใช้คําว่า Ability ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เรียนรูท้ จ่ี ะปฏิบตั งิ าน หรือความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน ส่วนทางด้านการวัด
และประเมิน ผล จะใช้คํา ว่ า Potential มีจุ ด เน้ น ที่ข ีด ความสามารถในการทํ างานของบุ ค คลที่มี
ประสิทธิภาพ ทางด้านวิธวี ทิ ยาการจัดการใช้คําว่า Core Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
หลักขององค์การธุรกิจที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ หรือบางครัง้ เราก็พ บคําที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกับคําว่าสมรรถนะ เช่น สมรรถภาพ (Capability) ซึ่งหมายถึง คุณ ลักษณะของบุ คคลที่
ต้องการทักษะทางวิชาชีพ ศักยภาพในการเรียนรูแ้ ละความสามารถที่จําเป็ นต่อความสําเร็จ (ดนัย
เทียนพุฒ. 2548) เนื่องจากมีการใช้คําทีแ่ ตกต่างกันในความหมายของสมรรถนะ (Competency) ไปใช้
ในทางวิชาการอาจทําให้เกิดความสับสนได้เช่นเดียวกัน
สําหรับความหมายของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคแคลแลนด์ (McClellan. 1973)
ได้ให้ความหมายของคํ าว่า สมรรถนะ ว่า หมายถึงคุ ณ ลัก ษณะพื้น ฐานของบุ ค คลที่เป็ น ปั จ จัย ที่
ต้องการเพื่อทําให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน สเปนเซอร์; และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer.
1993: 11) ก็ให้ความหมายสอดคล้องกันกับแมคแคลแลนด์ กล่าวว่า สมรรถนะเป็ นคุณ ลักษณะ
พื้นฐานของบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานได้ตามเกณฑ์
หรือ การมีผ ลงานที่ โ ดดเด่ น กว่ า ในการทํ า งานหรือ สถานการณ์ นั ้น ซึ่ ง เชอร์ม อน (Shermon.
2004: 11) ก็ได้ให้ความหมายของคําว่าสมรรถนะได้ใกล้เคียงกันนัน่ คือ “สมรรถนะเป็ นคุณลักษณะ
พื้น ฐานของบุ ค คลซึ่งสร้างผลงานที่ดีในงาน (Job) บทบาท (Role) หรือสถานการณ์ (Situation)
และอธิบายเพิม่ เติมว่าสมรรถนะมีความหมายเป็ น 2 นัยที่มคี วามสัมพันธ์กนั ได้แก่ ประการแรก
กล่าวถึงความสามารถของบุ คคลที่มีป ระสิท ธิภาพการดําเนิ น งานในขอบข่ายที่ส มั พันธ์กนั และ
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ประการที่สองเป็ นการกําหนดว่าอะไรคือความต้องการของบุ คคลสําหรับ การดําเนิ นงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน รูทเวลล์ (Rothwell. 2005: 82) ทีม่ องว่าสมรรถนะหมายถึง คุณลักษณะ
พืน้ ฐานของบุคคล (An Underlying Characteristics of An Employee) ได้แก่ แรงกระตุ้น (Motive)
ลัก ษณะ (Trait) ทัก ษะ (Skill) ภาพลัก ษณ์ (Self-image) บทบาททางสังคม (Social Role) องค์
ความรู้ (Body of Knowledge) ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศในการทํางาน และแจ็คสัน;
และสคู ล เลอร์ (Jackson; & Schuler. 2003: 1) ที่ก ล่ าวไว้ว่ า สมรรถนะเป็ นการกํ า หนดความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) รวมถึงคุณลักษณะอื่นทีบ่ ุคคลต้องการเพื่อ
การทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่วนดูบอยส์; และรูทเวลล์ (Dubois; & Rothwell. 2004: 19) ก็ได้กล่าว
ไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง “คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการ
ปฏิบตั งิ านบรรลุตาม เป้ าหมาย ซึง่ คุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทาง
สังคมลักษณะ นิสยั ส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธกี ารคิด ความรูส้ กึ และการกระทํา”
นักวิชาการหรือนักการศึกษาบางท่านได้ให้คําจํากัดความของคําว่าสมรรถนะ ในแง่
ของความรูค้ วามสามารถ ทักษะหรือความชํานาญของแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางาน อาทิเช่น นาเดลแลค (Nadaillac. 2003) ทีไ่ ด้ให้คาํ จํากัดความของสมรรถนะไว้วา่ สมรรถนะ
นัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งลงมือปฏิบตั แิ ละทําให้เกิดขึน้ กล่าวคือความสามารถทีใ่ ช้เพือ่ ให้เกิดการบรรลุผลและ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวขับเคลื่อนทีท่ ําให้เกิดความรู้ (Knowledge) การเรียนรูท้ กั ษะ (Knowhow) และเจตคติ ลักษณะนิสยั หรือบุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) ที่ช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไข
สถานการณ์ หรือปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริง เบอร์โกน (Burgone. 1989) ในผลงานเรื่อง “Creating
the Managerial Portfolio: Buliding the Competency Approaches to Management” ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของสมรรถนะไว้ว่าเป็ นความสามารถและความเต็มใจทีจ่ ะทํางานให้ประสบความสําเร็จ
อันแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือไปจากสมรรถนะเป็ นมุมมองในด้านพฤติกรรมแล้ว ยังเป็ นสิง่ ที่อยู่
ภายในที่เป็ นความเต็มใจที่มตี ่อการทํางานเพื่อให้เกิดผลอีกด้วย นาเกลสมิธ (Nagelsmith. 1995)
ทีก่ ล่าวถึง สมรรถนะว่า เป็ นความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรมเฉพาะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
ทักษะ ความรู้ ค่านิยม การคิด และเจตคติ เป็ นปั จจัยที่สมั พันธ์กบั สมรรถนะสอดคล้องกับแนวคิด
ของแคทซ์; และกรีน (Katz; & Green. 1992) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการ
กระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีร่ ะดับความชํานาญ รวมทัง้ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม
นอกจากนี้ เดล; และเฮส (Dale; & Hes. 1995: 80) ยัง มองว่ า สมรรถนะเป็ นการ
ค้นหาสิง่ ที่ทําให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ลิศ (Excellence) หรือการปฏิบตั งิ านที่เหนือกว่า (Superior
Performance) นอกจากนี้ยงั ให้ความหมายสมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational Competence)
ว่าหมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทํากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั งิ าน
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ คําว่ามาตรฐาน ในที่น้ี คือองค์ประกอบของความสามารถ
(Element of Competence) บวกกับเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน (Performance Criteria) และคําอธิบาย
ขอบเขตงาน (Range Statement) นอกจากนี้ วูดรูฟฟ์ (Woodruff. 1991) ได้เสนอความหมายของ
คําว่า สมรรถนะ จําแนกเป็ น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก สมรรถนะเป็ นความสามารถของบุคคลที่จะ
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ปฏิบตั งิ านให้ได้มาตรฐานทีก่ ําหนด และลักษณะทีส่ อง สมรรถนะเป็ นชุดของพฤติกรรมของบุคคลที่
ถูกนํ าเอามาใช้เพื่อให้สามารถทํางานได้บรรลุผลหรือนํ าไปสู่ผลงาน ความหมายของคําดังกล่าวไม่
แตกต่างมากนักจากทัศนะของโฮล์มส์ (Holmes. 1992) ทีไ่ ด้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่าเป็ น
สิง่ ที่ทําให้บุคคลมีความสามารถและศักยภาพในการทํางาน แต่กม็ ไิ ด้หมายถึงสิง่ ที่ทําให้บุคคลนัน้
ทํางานได้สาํ เร็จในอดีต จากนิยามของโฮล์มส์น้ี การวัดสมรรถนะในการทํางานของบุคคลจึงต้องวัด
จากทีผ่ ลของการปฏิบตั ขิ องบุคคลทีอ่ งค์การคาดหวังจากเขา มิใช่วดั จากผลงานทีบ่ ุคคลนัน้ ทําได้จริง
เมื่อเทียบกับมาตรฐานทีว่ างไว้ช่ดว้ ยการอ้างอิงจากผลงานในอดีต โดยทีส่ มรรถนะนัน้ จะต้องหรือมิใ
ทําให้บุคคลสามารถผลิตผลงานทีเ่ หนือกว่าคนอื่น ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วจะใช้วธิ กี ารสังเกต
ในประเทศไทยมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้นิยามความหมายของสรรถนะไว้อย่าง
สอดคล้องกัน อาทิเช่น จิรประภา อัครบวร (2547) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทา่ น
หนึ่งของประเทศไทย ได้อธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในบริบทที่แตกต่าง
กัน ว่าสมรรถนะหลักอาจเป็ นได้ทงั ้ สมรรถนะขององค์กร และบุคลากรในองค์กร ซึง่ สมรรถนะของทัง้
สองกลุ่ม นี้ มีค วามแตกต่ างกัน แต่ สมั พัน ธ์ก ัน สมรรถนะหลัก ขององค์ก ร (Organizational Core
Competency) คือ คุณ ลักษณะที่ต้องการมีหรือเป็ นเพื่อให้มคี วามสามารถตามที่ผู้บ ริหารองค์กร
ต้องการ มีการเติบโตอย่างต่ อเนื่ อง ส่วนสมรรถนะหลักของบุ คลากรในองค์กร (Employee Core
Competency) คือ คุ ณ ลัก ษณะที่ทุ ก คนในองค์ก รพึงมี พึงเป็ นอัน จะสะท้อ นค่ านิ ย ม วัฒ นธรรม
องค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธ์ขององค์กรในการดําเนินกิจการ สมรรถนะหลักจึง
มี 2 นัยทีม่ คี วามแตกต่างกันตามบริบทขององค์กรหรือของบุคลากร อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักทัง้
สองมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ
สําหรับ สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ได้สรุปความหมายของ สมรรถนะ (competency)
คือ ความรู้ (knowledge) ทัก ษะ (skills) และคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (personal characteristic or
attributes) เช่นเดียวกับ อานนท์ ศักดิ ์วรวิชญ์ (2547: 61) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
ของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัตติ ่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม
บุ ค ลิก ภาพ คุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ ซึ่งจํา เป็ นสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะขององค์ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้ อ งสามารถจํา แนกได้ว่าผู้ท่ีจ ะประสบความสําเร็จ ในการทํ างานได้ต้อ งมี
คุณสมบัตเิ ด่นๆ อะไรหรือลักษณะสําคัญๆ อะไร เช่นเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) (2548: 4) ทีน่ ิยามสมรรถนะว่าเป็ น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นผลมาจากความรู้
ทักษะ/ความสามารถ และอื่นๆ ในองค์กร” กล่าวคือ การทีบ่ ุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ง
ได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทัง้ ความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ และขจรศักดิ ์
ศิ ริม ัย (2555: 8) ที่ ส รุ ป ความหมายของสมรรถนะไว้ ว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ
ความสามารถของบุคคลทีแ่ สดงออกมาในเชิงพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลให้บุคลากรปฏิบตั งิ านหรือกระทําสิง่
ต่างๆ ได้ตามมาตรฐานและส่งผลให้องค์กรดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ ประสบความ
สาเร็จ และบรรลุ เป้ าหมายตามที่ต้ อ งการ ซึ่ ง สามารถวัด และสัง เกตเห็ น ได้ ว่ า เป็ นผู้ มีค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และลักษณะอื่นๆ ทีโ่ ดดเด่นกว่าบุคคลอื่นๆ ในองค์กร
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ส่ ว น วัฒ นา พัฒ นพงศ์ (2547: 33) ได้ นิ ย ามคํ า ว่ า สมรรถนะ (Competency) ที่
แตกต่ า งไปว่ า สมรรถนะ หมายถึง ระดับ ของความสามารถในการปรับ และใช้ก ระบวนทัศ น์
(Paradigm) ทัศ นคติ พฤติก รรม ความรู้ และทัก ษะ แต่ ท ัง้ นี้ ก็เพื่อให้เกิด ผลการปฏิบ ัติงานที่มี
คุ ณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ลสู ง สุ ด ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก าร
เช่นเดียวกัน ซึ่งบุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพื้นฐานในหน้าที่ท่เี หมือนกันครบถ้วนและเท่า
เทีย มกัน และควรพัฒ นาตนเองให้มีค วามสามารถพิเศษที่แ ตกต่ า งกัน ออกไปนอกเหนื อ จาก
ความสามารถของงานในหน้าที่ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional
quotient : EQ) และความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence quotient: IQ) เช่นเดียวกับอาภรณ์
ภู่วิทย์พนั ธุ์ (2553: 36) ที่มองว่า Competency คือ ขีดความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะ หรือ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ซึง่ เป็ นการกระทําหรือการแสดงออกของบุคลากรในองค์กร โดยมีความเชื่อ
ว่าจะส่งผลต่อผลลัพธ์หรือ Key Performance Indicators (KPIs) ทีก่ าํ หนดขึน้
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น พอสรุป ความหมายของคําว่า “สมรรถนะ” ออกเป็ น 3 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่ม ที่ 1 เป็ นกลุ่มทีม่ องว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะของความสามารถของแต่ละบุคคลเป็ น
สิง่ ที่จะบอกได้ว่าทรัพยากรบุคคลในองค์กรนัน้ ๆ ควรจะมีคุณ ลักษณะของความสามารถอย่างไร
คุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า ว ได้ แ ก่ ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(Attributes) กลุ่ม ที่ 2 เป็ นกลุ่มที่มองว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะอื่นๆ ที่ทําให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบตั งิ านโดดเด่นกว่าคนอื่น โดยบุคลากรเหล่านี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่า
เพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในสถานการณ์หลากหลายและได้ผลดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการ
ทํางานสามารถวัดและสังเกตเห็นได้ และกลุ่ม ที่ 3 เป็ นกลุ่มที่มองว่า สมรรถนะเป็ นระบบที่จะมา
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ขององค์กรกับความสามารถของบุคลากรให้มาบรรจบพบ
กัน ซึ่งส่วนหนึ่งของสมรรถนะ ก็คอื ความสามารถที่จะบอกได้ว่าต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ใดบ้าง ในการทีจ่ ะทําให้บุคคลๆ นัน้ มีคุณลักษณะของความสามารถทีจ่ ะไปตอบสนองความสําเร็จ
หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จึงนิยามความหมายของสมรรถนะไว้ว่า หมายถึง
คุ ณ ลัก ษณะเชิง พฤติก รรมของบุ ค คลที่เป็ นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skill) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล
จากความหมายของสมรรถนะดัง ที่ ก ล่ า วมา ได้ มีก ารจํ า แนกองค์ ป ระกอบของ
สมรรถนะดังกล่าว สรุปตามแนวคิดของจากนักวิชาการและนักการศึกษาต่างๆ ตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั
ได้เป็ น 3 กลุ่ม สรุปได้ดงั นี้
กลุ่ม ที่ 1 แนวคิดของแมคแคลแลนด์ (McClelland. 1973) ทีม่ องว่าสมรรถนะเกิด
จากองค์ประกอบสําคัญ 5 ส่วน ดังนี้
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1. แรงจูงใจ (Motive) เป็ นสิง่ ที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็ น
แรงขับในการกําหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการตอบสนอง
ต่อเป้ าหมายหรือการถอยออกไปจากสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้
2. อุ ป นิ ส ยั (Trait) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพของบุ คคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ทเ่ี ผชิญ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ
(Attitude) ค่านิยม (Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลทีม่ ตี ่อตนเอง (Self-image) ซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจ
ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและทําให้สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่มตี ่อสถานการณ์ ต่างๆ ใน
ช่วงระยะสัน้ ๆ ได้
4. ความรู้ (Knowledge) เป็ นขอบเขตของข้อ มูล หรือ เนื้ อ หาเฉพาะด้า นที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครองอยู่
5. ทักษะ (Skill) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิงานทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
กายภาพ การใช้ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรูก้ ําหนด
เหตุผลหรือการวางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้
องค์ป ระกอบดัง ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น สามารถอธิบ ายได้ด้ว ยโมเดลภู เขานํ้ า แข็ง
(Iceberg Model) ดังภาพประกอบ 1
ข้อมูลความรูท้ บ่ี ุคคลมี
ในสาขาต่างๆ

บทบาททีบ่ ุคคล
แสดงออกต่อผูอ้ ่นื

องค์ค วามรู้
และทัก ษะต่างๆ

ความเชีย่ วชาญพิเศษในด้านต่างๆ

บทบาทที่แ สดงออกต่อ สังคม (Social Role)

ความรูส้ กึ นึกคิดเกีย่ วกับ
ความคิ ด เห็น เกี่ย วกับตนเอง (Self-concept) เอกลักษณ์และค่าของคน
อุปนิ ส ยั (Trait)

ความเคยชินพฤติกรรมซํ้าๆ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

แรงจูงใจ (Motive)
จินตนาการแนวโน้ม วิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ติ น
อันเป็ นโดยธรรมชาติของบุคคล

ภาพประกอบ 1 ภาพโมเดลภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg Model)
ทีม่ า: ขจรศักดิ ์ ศิรมิ ยั . (2555). เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับสมรรถนะ. หน้า 3.
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แมคแคลแลนด์ได้อธิบ ายความหมายขององค์ป ระกอบทัง้ 5 ส่ว น ไว้ด งั นี้ 1) องค์
ความรู้ (Knowledge) คือ ความรูเ้ ฉพาะด้านของบุคคล 2) ทักษะ (Skills) คือ สิง่ ทีบ่ ุคคลกระทําได้ดี
และฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นประจําจนเกิดความชํานาญ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept หรือ
Self-image) คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือความรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเอง รวมถึง
บทบาททีแ่ สดงออกต่อผูอ้ ่นื 4) อุปนิสยั (Traits) คือ บุคลิกลักษณะและอุปนิสยั ประจําตัวของบุคคล
เป็ นสิง่ ทีอ่ ธิบายถึงบุคคลผูน้ นั ้ และ 5) แรงจูงใจ (Motive) คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึง่ บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สงิ่ ที่เป็ นเป้ าหมายของเขา ซึ่งการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางาน
อย่างใดขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะที่บุคคลนัน้ มีอยู่ อธิบายได้ดงั ภาพประกอบ 1 นัน่ คือ ทัง้ ความรูแ้ ละ
ทักษะต่างๆ (ส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือนํ้า) และคุณลักษณะอื่นๆ (ส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้น้ํา) ของบุคคลนัน้ ๆ
กลุ่ม ที่ 2 แนวคิดของ สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993) ทีไ่ ด้
ขยายแนวคิดของแมคแคลแลนด์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานหรือองค์ประกอบของสมรรถนะ โดย
อธิบายไว้ว่า คุณลักษณะพืน้ ฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
สมรรถนะของบุคคลซึง่ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระทํา พฤติกรรม หรือการคิด โดยทีค่ ุณลักษณะ
พืน้ ฐานเหล่านี้จะแผ่ขยายไปยังสถานการณ์อ่นื ๆ และคงทนอยู่ภายในตัวบุคคลเป็ นระยะเวลานาน
พอสมควร สามารถจํ า แนกออกได้ เ ป็ น 6 องค์ ป ระกอบ (จากเดิ ม ของแมคแคลแลนด์ มี 5
องค์ป ระกอบ) ได้แ ก่ 1) แรงจู ง ใจ (Motive) 2) อุ ป นิ ส ยั (Trait) 3) ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ตนเอง
(Self Concept) 4) บทบาททางสังคม (Social Role) 5) ความรู้ (Knowledge) และ 6) ทักษะ (Skill)
ในข้อที่ 4 เป็ นส่วนที่เพิม่ เติมจากแนวคิดของแมคแคลแลนด์ ซึ่งสเปนเซอร์; และสเปนเซอร์ ได้ให้
ความหมายของคําว่า “บทบาททางสังคม (Social Role)” ว่าหมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลต้องการสื่อให้ผอู้ ่นื
ในสังคมเห็นว่าตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็ นผู้นําทีมงาน ความมีจริยธรรม
เป็ นต้น
คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ สํ า คั ญ ของแต่ ล ะบุ ค คล (Underlying Characteristic) ดั ง กล่ า วมี
ความสัม พัน ธ์เชิงเหตุ ผ ลจากความมีป ระสิท ธิผ ลของเกณฑ์ท่ีใช้ (Criterion Reference) หรือการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior Performance) ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
สมรรถนะของแมคแคลแลนด์ท่ีอธิบ ายได้ด้ว ยโมเดลภู เขานํ้ าแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดดังกล่าวได้ ดังภาพประกอบ 2
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ทักษะ
ความคิดเห็น
เกีย่ วกับตนเอง
อุปนิสยั
แรงจูงใจ
ทัศนคติ ค่านิยม
ความรู้
พืน้ ผิว : พัฒนาได้
บุคลิกภาพหลัก : พัฒนาได้ยาก
่
ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งการ
ทีม่ า : สเปนเซอร์; และสเปนเซอร์. (Spencer; & Spencer. 1993). Competence at
Work: Models for Superiors Performance. p 11.
จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่า คุณ ลักษณะของบุ คคลนัน้ เปรียบเสมือนภูเขา
นํ้าแข็งทีล่ อยอยูใ่ นนํ้า โดยมีสว่ นหนึ่งเป็ นส่วนน้อยลอยอยูเ่ หนือนํ้า ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะ (Skill) ซึง่ เป็ นความชํานาญหรือความเชีย่ วชาญพิเศษในด้านต่างๆ เป็ นส่วนสังเกตและวัดได้
ง่าย สําหรับส่วนของภูเขานํ้ าแข็งทีอ่ ยู่ใต้น้ํา เป็ นส่วนทีม่ มี ากกว่า สังเกตและวัดได้ยากกว่า และเป็ น
ส่วนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับตนเอง (Self-concept)
ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) อุปนิสยั (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) อย่างไรก็ตาม ส่วนทีอ่ ยู่
เหนือนํ้ านัน้ เป็ นส่วนทีส่ มั พันธ์กบั เชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึง่ การทีบ่ ุคคลมีเพียงความฉลาดทีท่ าํ ให้
เขาสามารถเรียนรูอ้ งค์ความรู้ และทักษะได้เท่านัน้ ซึ่งยังไม่เพียงพอทีจ่ ะทําให้เขาเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านที่โดดเด่น บุคคลจําเป็ นต้องมีแรงผลักดัน เบื้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์
ของบุคคลทีม่ ตี ่อตนเองและบทบาททีแ่ สดงออกต่อสังคมทีเ่ หมาะสมด้วยจึงจะทําให้เขาสามารถเป็ น
ผูท้ ม่ี ผี ลงานทีโ่ ดดเด่นได้
กลุ่ ม ที่ 3 แนวคิด ของ วู ร์ฮีส์ (Voorhees. 2001: 10) ที่ไ ด้ ทํ า การศึก ษาเพิ่ ม เติ ม
เกี่ย วกับ สมรรถนะและสรุป เป็ นข้อค้น พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะสามารถอธิบายได้ด้วย
โมเดลการเรีย นรู้ท่ีจ ะส่ ง ผลให้ บุ ค คลเกิด ความสํ า เร็จ สู ง สุ ด โดยเชื่อ มโยงจากความรู้พ้ืน ฐาน
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คุณลักษณะ (Triats and Characteristics) ไปสู่ทกั ษะ ความสามารถ ความรู้ ซึ่งบูรณาการเข้าด้วยกัน
เกิดเป็ นสมรรถนะ ซึง่ อธิบายได้ดงั ภาพประกอบ 3

การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ความต้องการทักษะ
ความสามารถ และความรู้

การสาธิต

สมรรถนะ

การประเมินผล

บูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้
การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

ทักษะ ความสามารถ ความรู้
ประสบการณ์การเรียนรู้

พืน้ ฐาน

อุปนิสยั และคุณลักษณะ

ภาพประกอบ 3 โมเดลแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ (A Conceptual Learning Model)
ทีม่ า: Voorhees, Richard A. (2001). Competency-based Learning Models: A
Necessary Future. New Directions for Institutional Research. p 9.
จากภาพประกอบ 3 แสดงถึงโมเดลการเรียนรูข้ องบุคคลทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความสําเร็จ
อธิบ ายสรุ ป ได้ด ัง นี้ 1) ระดับล่ างสุ ด แสดงให้เห็น ว่ า บุ ค คลๆ หนึ่ ง จะมีล ัก ษณะ (Traits) และ
คุณลักษณะ (Characteristics) เป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐาน ซึ่งเมื่อได้รบั การเพิม่ /จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ จะทําให้บุคคลมีคุณลักษณะภายในตัวตนสูงขึน้ และนํ าไปสู่ประสบการณ์เรียนรูท้ ่สี ูงขึน้ ใน
อนาคต ส่วนนี้ช่วยให้อธิบายว่าทําไมบุคคลแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องพืน้ ฐาน ทักษะ
ความรู้ค วามสามารถและความรู้ ใ นระดับ ที่ ต่ า งกัน 2) ระดับ ที ส่ อง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ทั ก ษะ
ความสามารถ และความรู้ เกิดจากการทีค่ ุณลักษณะพืน้ ฐานของบุคคลได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู้
ลักษณะต่างๆ เพิม่ ขึน้ ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็ นทักษะ ความสามารถและความรู้
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และ 3) ระดับทีส่ าม แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะเกิดจากการบูรณาการประสบการณ์การเรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั
เข้าด้วยกัน (ประสบการณ์การเรียนรูเ้ ดิม ทักษะ ความสามารถ ความรู)้
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบไปด้ว ย
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณ ลักษณะส่วนบุคคลหรือเจตคติ (Attribute) ซึ่งความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ําให้เกิดสมรรถนะ
สมรรถนะในที่น้ีจงึ หมายความรวมถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทํางานสูงสุดนัน้ เอง
ซึ่งเมื่อเรานํ าองค์ประกอบของสมรรถนะมาจัดกลุ่มภายใต้เกณฑ์ของพฤติกรรมที่แสดงออกและ
สังเกตเห็น ได้ง่าย สามารถจํา แนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ 1) สมรรถนะที่ส งั เกตได้ห รือ เห็น ได้
(Visible) สามารถวัด ได้ แ ละพั ฒ นาได้ อัน ได้ แ ก่ ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) ซึ่ ง เป็ น
สมรรถนะที่มโี อกาสพัฒนาได้โดยง่าย และ 2) สมรรถนะที่อยู่ลกึ ลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล
(Hidden) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะทีม่ องเห็นยากซ่อนอยู่ในตัวบุคคลและเป็ นสิง่ ผลักดันภายในตัวบุคคล
ให้ ส ามารถแสดงออกซึ่ ง ผลงานที่ ดี เ ด่ น เหนื อ ระดับ มาตรฐาน อัน ได้ แ ก่ แรงจู ง ใจ (Motive)
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และอัตมโนทัศน์สว่ นบุคคลหรือความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตนเองของ
บุคคล (Self-concept) เป็ นสมรรถนะทีย่ ากต่อการวัดและพัฒนา
3. ประเภทของสมรรถนะ
แมคลาแกน (McLagan. 1997) กล่าวไว้วา่ สมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. สมรรถนะขัน้ พืน้ ฐาน (Threshold Competencies) ซึง่ หมายถึง ความรูห้ รือ
ทักษะพืน้ ฐานทีบ่ ุคคลจําเป็ นต้องมีในการทํางาน เช่น ความสามารถในการอ่านหรือความรูใ้ นสินค้า
ทีต่ นขายอยู่ประจํา เป็ นต้น ซึง่ สมรรถนะพืน้ ฐานเหล่านี้ ไม่ทําให้บุคคลมีผลงานทีแ่ ตกต่างจากผูอ้ ่นื
หรือไม่สามารถทําให้บุคคลมีผลงานทีด่ กี ว่าผูอ้ ่นื ได้ ดังนัน้ สมรรถนะในกลุ่มนี้จงึ ไม่ได้รบั ความสนใจ
จากนักวิชาการมากนัก นักวิชาการบางกลุ่มถึงขัน้ ลงความเห็นว่าความรูแ้ ละทักษะพื้นฐานเหล่านี้
ไม่ถอื ว่าเป็ นสมรรถนะ
2. สมรรถนะที่ทํ า ให้บุ ค คลแตกต่ า งจากผู้อ่ืน (Differentiating Competencies)
หมายถึงปั จจัยทีท่ ําให้บุคคลมีผลการทํางานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่า ช่วยให้เกิดผลสําเร็จทีด่ เี ลิศ
ในงาน อีกทัง้ ยังเป็ นสมรรถนะทีน่ กั วิชาการจํานวนมากให้ความสําคัญในการพัฒนาให้มขี น้ึ ในบุคคล
นอกจากนัน้ ยังสามารถจําแนกสมรรถนะกลุ่มนี้ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่เป็ นแก่นหรือแกน
หลักขององค์กรนัน้ ๆ ซึ่งทุกคนในองค์กรต้องมีคุณสมบัติท่เี หมือนกันนี้ เพราะความสามารถและ
คุณสมบัตปิ ระเภทนี้เป็ นตัวกําหนดหรือผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีว่ างไว้ได้
ตลอดจนยังเป็ นตัวสะท้อนถึงค่านิยมทีค่ นในองค์กรมีและถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน
2.2 สมรรถนะตามหน้ าที่ (Functional Competency) คือ การกํ า หนดตาม
บทบาทหน้ าที่ ภารกิจ ของแต่ ล ะตํ า แหน่ ง แต่ ล ะบุ ค คล จํา แนกตามหน้ าที่ก ารทํางานเป็ นหลัก
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ซึ่ง สะท้อ นให้เห็น ถึงความรู้ ทัก ษะ และคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของงานต่ างๆ หน้ าที่ท่ีแ ตกต่ างกัน
ความสามารถในงานย่ อ มแตกต่ า งกั น สามารถเรีย กสมรรถนะประเภทนี้ ไ ด้ ว่ า Technical
Competency หรือสมรรถนะเฉพาะทาง
2.3 สมรรถนะเฉพาะของบุ ค คล (Professional Competency) มีอ ยู่ 9 ระดับ
ดังนี้
ระดับ 1 สมรรถนะเพือ่ ประสิทธิภาพของบุคคล
ระดับ 2 สมรรถนะทางการศึกษา
ระดับ 3 สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การทํางาน
ระดับ 4 สมรรถนะทางเทคนิคในอุตสาหกรรม
ระดับ 5 สมรรถนะทางเทคนิคเฉพาะ
ระดับ 6 สมรรถนะเฉพาะของอาชีพ
ระดับ 7 สมรรถนะเฉพาะทางเทคนิคของอาชีพ
ระดับ 8 สมรรถนะทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการของวิชาชีพ
ระดับ 9 สมรรถนะการจัดการ
เช่นเดียวกับสแปนเซอร์; และสแปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993: 15) เฮย์ กรุ๊ป
(Hay Group. 2003: 4) และบรูส; และคนอื่น (Bourse; et al. 2002: 6) แบ่งสมรรถนะออกเป็ น 2
ประเภท ซึง่ มีความสอดคล้องกันพอสรุปได้ดงั นี้
1. สมรรถนะพื้น ฐาน (Threshold Competency) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะพิเศษ ได้แ ก่
ความรู้ท ัว่ ไป (Usually Knowledge) ทัก ษะพื้น ฐาน (Basic Skills) รวมถึงสมรรถนะทางเทคนิ ค
ทั ว่ ไปที่ จํ า เป็ นสํ า หรับ การปฏิ บ ั ติ ง าน ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความรู้ (Knowlegde) ทั ก ษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Abilities) หรือทีเ่ รียกย่อๆ ว่า KSA ซึง่ เน้นลักษณะเชิงเทคนิค เนื่องจากยอมรับกัน
ว่าสามารถจําแนกความแตกต่างในระดับของ KSA ได้เช่น ความสามารถในการอ่าน ซึ่งทุกคนใน
งานต้องมีประสิทธิภาพขัน้ ตํ่า แต่ไม่ทาํ ให้มคี วามเป็ นเลิศแตกต่างจากผูป้ ฏิบตั งิ านปกติ
2. สมรรถนะที่ มีค วามแตกต่ า ง (Differentiating Competency) สมรรถนะที่ มี
ลัก ษณะเช่ น เดีย วกับ พฤติก รรมส่ ว นบุ ค คล (Personal Behavior) นิ ส ยั และแรงจูง ใจส่ว นบุ ค คล
(Triats and Motives) ซึ่ ง เปรีย บเสมื อ นเป็ นแรงขับ เคลื่ อ นพฤติ ก รรมที่ ส ามารถสัง เกตเห็ น
ตัวอย่างเช่น ภาวะผูน้ ํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถในการนํา จูงใจ และมีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื
เพื่อนํ าสู่เป้ าหมายขององค์กร การทํางานร่วมกับผู้อ่นื (Working with Others) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
(Achievement Oriented) หมายถึง ความสามารถที่แ สดงถึงการกํ าหนดเป้ าหมายประสงค์ข อง
บุคคลจะเป็ นสมรรถนะที่สูงกว่าการกําหนดโดยองค์การ กล่าวคือ เป็ นสมรรถนะที่ทําให้มีความ
แตกต่างระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเป็ นเลิศกับผูป้ ฏิบตั งิ านปกติ
เคอร์สเตด (Kierstead. 1998) แบ่งสมรรถนะออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สมรรถนะ
ฐานงาน (Job-based Competency or Area Competency) เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคคลต้องทําในการทํางานหรือ
ในหน้าทีก่ ารงาน และสมรรถนะฐานบุคคล (Person-based Competency) ซึง่ เป็ นคุณลักษณะทัวไป
่
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ทําให้บุคลากรทํางานนัน้ ได้ดี นอกจากนี้ จากทัศนะของเคอร์สเตดยังได้แบ่งสมรรถนะดังกล่าวนัน้
ออกเป็ นสมรรถนะย่อยได้อกี 2 กลุ่ม ดังนี้
1. สมรรถนะขององค์การ (Organization Competency) จําแนกออกเป็ น 2 ประเภท
คือ สมรรถนะองค์การ ซึ่งเป็ นสมรรถนะโดยรวมขององค์การทีบ่ ุคคลทุกระดับขององค์การจะต้องมี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ เป้ าหมายขององค์ ก าร และสมรรถนะที่ เกี่ ย วกับ งาน (Job-related
Competency) หรือเรียกว่า สมรรถนะฐานงาน หรือ Job-based Competency or Area Competency)
ซึง่ หมายถึงสิง่ ทีบ่ ุค คลต้อ งปฏิบ ตั ใิ นงานทีเ่ ขามีห น้า ทีร่ บั ผิด ชอบตามภารกิจ หรือ พัน ธกิจ ของ
องค์การ
2. สมรรถนะของบุคคล (Personal-based Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่
ทําให้บุคคลสามารถปฏิบตั งิ านได้ดี โดยเป็ นผลรวมขององค์การและสมรรถนะทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน ซึง่
สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ สมรรถนะทัวไป
่ (Generic Competency) หรือสมรรถนะหลัก
(Core Competency) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะร่วมของบุคคลที่ปฏิบตั ใิ นทุกกลุ่มงานหรือทุกตําแหน่ งใน
กลุ่มงาน จะต้องมีเพือ่ หล่อหล่อมค่านิยมและพฤติกรรม เพื่อให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
ได้แก่สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ (Achievement Motivation) การมีจติ บริการ (Service Mind) การ
ทํางานเป็ นทีม (Team Work) เป็ นต้น และสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ งหรือเรียกว่าสมรรถนะในงาน
(Functional Competency) ซึ่งหมายถึง สมรรถนะที่เกิดขึน้ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งต่างๆ
ในองค์การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางานและหน้าที่ ซึ่งส่งเสริมในบุคลากรในองค์การ
สามารถปฏิบตั งิ านในภารกิจหน้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ตัวอย่างของสมรรถนะแบบนี้ ได้แก่ การมองภาพรวม
ขององค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical) การสื่อสารจูงใจ (Communication
and Influencing) การควบคุมตนเอง (Self-control) เป็ นต้น
นอกจากนี้ คอทวอล (Kotwal. 2006: 43) กล่าวว่า สมรรถนะทีแ่ ตกต่างกัน สามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. สมรรถนะเชิงเทคนิคหรือสมรรถนะในงาน (Technical or Functional) เป็ น
สมรรถนะด้า นเทคนิ ค หรือ คุ ณ สมบัติข องบุ ค คลในบทบาทหน้ า ที่ท่ีต้ อ งการในการปฏิบ ัติ ง าน
ประกอบด้วยความตระหนักต่อธุรกิจ (Business Awareness) ทักษะทางธุรกิจ (Business Skills)
และทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)
2. สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial) เป็ นข้อกําหนดด้านความรู้ ทัศนคติ
และทัก ษะที่เกี่ย วกับ การวางแผน (Planning) การจัด การองค์ ก าร (Organizing) การปรับ ปรุ ง
(Modilizing) และการใช้ทรัพยากร (Utilizing Resources) ต่างๆ ได้แก่ การมุง่ เน้นลูกค้า (Custumer
Orietation) ทั ก ษะการจัด การ (Organizing Skills) การมี มุ ม มองข้ า มหน้ า ที่ (Cross Function
Perspective) ทัก ษะการวางแผน (Planning Skills) ทัก ษะการบริห าร (Execution) ทัก ษะการ
วิเคราะห์ (Analytical Skills) การตัด สิน ใจ (Decision Making) การมอบหมายงาน (Delegation)
ภาวะผูน้ ํา (Leadership) การพัฒนาและการสนับสนุ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน
(Development and Supporting Subordinate for Effectiveness) เป็ นต้น
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3. สมรรถนะด้านบุคคล (Human) เป็ นข้อกําหนดด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
ที่เกี่ยวกับการจูงใจ (Motivating) การใช้ประโยชน์ และการพัฒ นาทรัพยากรบุ คคล (Utilizing and
Developing and Supporting Human Resources) ได้ แ ก่ การสื่ อ สาร (Communication) การ
ทํ า งานเป็ นทีม และประสิท ธิภ าพในการมีป ฏิ ส ัม พัน ธ์ ต่ อ กัน (Team Working and Interpersonal
Effectiveness) ความสามารถจูงใจ (Influencing Ability) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ (Achievement Orietation)
ความสามารถ ด้านเครือข่าย (Networking Ability) เป็ นต้น
4. สมรรถนะด้านความคิด (Conceptual) เป็ นความสามารถมองเห็นสิง่ ทีย่ งั ไม่
ปรากฏ การคิดในระดับย่อย และการใช้ความคิดวางแผนธุรกิจอนาคต ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์
(Creative thinking) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) ความอดทนต่อผูไ้ ม่ยอมทําตามหรือให้
ความร่วมมือ (Tolerance to Noncompliance) เป็ นต้น
ส่วนในประเทศไทยมีการแบ่งประเภทของสมรรถนะทีม่ คี วามสอดคล้องกัน อาทิเช่น
เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546: 24) และอาภรณ์ ภู่วทิ ย์พนั ธุ์ (2553: 39-45) ที่แบ่งประเภทของ
สมรรถนะเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะด้านการจัดการ (Management Competencies) หมายถึง ความสามารถ
เชิงสมรรถนะของบุ ค ลากรที่เกี่ย วข้องกับ การวางแผน การจัดการ การคิด ในเชิงวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็ นต้น กล่าวคือเป็ นความสามารถด้านบริหารจัดการ หรือศักยภาพ
ด้านบริหารจัดการ หรือสมรรถนะด้านบริหารจัดการ หรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นบริหารจัดการ
2. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือสมรรถนะด้านทัวไป
่ (Generic
Competencies) หมายถึง ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุ ค ลากรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องทัวๆ
่ ไป
กล่าวคือ เป็ นความสามารถหลัก หรือศักยภาพหลัก หรือสมรรถนะหลัก หรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
หลัก เช่น การสือ่ สาร การเจรจาต่อรอง และการทํางานเป็ นทีม เป็ นต้น
3. สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competencies) หมายถึง ความสามารถเชิง
สมรรถนะของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ งาน (Job Content) ที่ ร ับ ผิ ด ชอบ กล่ า วคื อ เป็ น
ความสามารถในงานเฉพาะ หรือศักยภาพในงานเฉพาะ หรือสมรรถนะในงานเฉพาะ หรือพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ในงานเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าทีฝ่ ึ กอบรม รับผิดชอบเกีย่ วกับการหาความต้องการในการ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึ กอบรม ดังนัน้ ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค ก็คอื การ
วิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร เป็ นต้น
สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 29) และเทือ้ น ทองแก้ว (2550: 3) ได้จาํ แนก
สมรรถนะออกเป็ น 5 ประเภททีค่ ล้ายคลึงกัน ดังนี้
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะทีแ่ ต่ละ
คนมี เป็ นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสูป้ ้ องกันตัวของ
จาพนม นัก แสดงชื่อดังในหนังเรื่อ ง “ต้ม ยํากุ้ง” ความสามารถของนัก ดนตรี นัก กายกรรม และ
นักกีฬา เป็ นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากทีจ่ ะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก
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2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ
การทํางานในตําแหน่ ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสํารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตวั เลข การคิดคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เป็ นต้น
3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์ ก ารนั น้ เท่ า นั น้ เช่ น บริษัท เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํ า กัด เป็ นบริษัท ที่มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า หรือบริษทั ฟอร์ด (มอเตอร์) จํากัด มีความสามารถในการ
ผลิตรถยนต์ เป็ นต้น หรือบริษทั ที โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็ นต้น
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคล
ต้องมี หรือต้องทําเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ เช่น พนักงานเลขานุ การสํานักงาน ต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็ นต้น หรือ ผูจ้ ดั การบริษทั ต้อง
มีสมรรถนะหลัก คือ การสือ่ สาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการทํางานเป็ นทีม เป็ นต้น
5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มตี ามหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบ ตําแหน่ งหน้ าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้ าที่ต่างกัน
เช่น ข้าราชการตํารวจเหมือนกัน แต่ มคี วามสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน
สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็ นต้น
ศิริรตั น์ ชุ ณ หคล้าย (2549: 5-8) ยังได้ก ล่ า วถึง สมรรถนะในองค์ก าร โดยไม่รวม
สมรรถนะส่วนบุคคลซึง่ เป็ นความสามารถหรือทักษะเฉพาะตัวบุคคล ไว้ 2 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คือ “สมรรถนะ” หลักขององค์การทีต่ อ้ ง
มีในงานทุกตําแหน่ ง องค์การที่มคี วามแตกต่างและมีความได้เปรียบ หรือต้องการสร้างความเป็ น
เลิศ ให้ ก ับ หน่ ว ยงานของตน มัก จะกํ า หนดค่ า นิ ย มหลัก ขึ้น ในองค์ ก าร ค่ า นิ ย มในองค์ ก ารมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์การ พฤติกรรมของคนในองค์การเป็ นสิง่ สะท้อนถึงค่านิยม
หรือวัฒนธรรมองค์การต่อสังคม ฉะนัน้ ค่านิยมทีเ่ ป็ นพฤติกรรมทีบ่ ุคคลในองค์การแสดงออกในการ
ให้บริการ การปฏิบตั งิ าน หรือการบริหารงาน และการกําหนดนโยบายก็ตาม จึงต้องสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลักขององค์การจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจกําหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมขององค์การ ค่านิยมเป็ นสิง่ ที่แสดงถึงความคิดโดยรวมขององค์การ ดังนัน้
องค์การจะดีหรือไม่ จะประสบผลสําเร็จเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของ
คนในองค์การ ซึง่ สะท้อนเป็ นค่านิยมร่วมขององค์การ
2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็ นสมรรถนะเฉพาะของแต่ละ
ตําแหน่ งความรับผิดชอบ นอกจากสมรรถนะหลักที่องค์การต้องกําหนดขึ้นและถ่ายทอดปลูกฝั ง
ให้กบั สมาชิกทัง้ องค์การแล้ว ยังมีสมรรถนะสําคัญทีอ่ งค์การต้องกําหนดขึน้ เพื่อให้ภารกิจหน้าทีข่ อง
องค์การสามารถบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์องค์การ นันคื
่ อ สมรรถนะเฉพาะ ซึง่ เป็ นสมรรถนะที่
จํา เป็ นที่อ งค์ก ารกํ า หนดขึ้น สํา หรับ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ต่ า งๆ เช่ น สมรรถนะในตํ า แหน่ ง ผู้บ ริห าร
สมรรถนะตําแหน่ งงานธุรการ หรือสมรรถนะในงานตําแหน่ งอื่นๆ ตัวอย่าง “สมรรถนะ” ทีจ่ าํ เป็ นต่อ
ภารกิจตําแหน่งต่างๆ ได้แก่
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2.1 สมรรถนะเฉพาะด้านการบริหาร เป็ นสมรรถนะทีม่ คี วามสําคัญและจําเป็ น
ต่ อ บุ ค ลากรที่มีตํ าแหน่ งในระดับ บริห ารหรือ ผู้ท่ีมีห น้ าที่รบั ผิด ชอบดูแ ลควบคุ ม งานกลุ่ ม ต่ า งๆ
โครงการต่างๆ หรือกลุ่มงานบริหารต่างๆ ก็ตามนัน้ จําเป็ นต้องมีความสามารถทางการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มงาน ฝ่ าย สํานัก หรือทัง้ หน่ วยงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างสําคัญกับการ
คิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ ภาวะผู้นําในทีมงาน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาองค์การ เป็ นต้น
2.2 สมรรถนะเฉพาะด้านงานธุรการ สมรรถนะทีม่ คี วามสําคัญและจําเป็ นต่อ
บุคลากรในตําแหน่ งนี้ เช่น งานอํานวยการและสนับสนุ นภารกิจอื่นๆ ตามขัน้ ตอนและกระบวนการ
ทํางานทีเ่ กีย่ วข้อง งานประสานโครงการ การสือ่ สาร เป็ นต้น
2.3 สมรรถนะเฉพาะด้านงานประจําตามตําแหน่งหน้าที่ สมรรถนะทีม่ ี
ความสําคัญ และจําเป็ นต่ อบุ คลากรในตําแหน่ งนี้ คือ การดําเนิ นงานในขัน้ ตอนของกระบวนการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน การจัดการในงานประจํา การวิเคราะห์งานและงบประมาณ เป็ นต้น
ชัชรินทร์ ชวนวัน (2552: 8) กล่าวว่าสมรรถนะโดยทัวไปมี
่
2 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) จําแนกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
1.1 สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competency / Organization Core
Competency) ซึ่งความหมายของสมรรถนะหลัก องค์ก ร หมายถึง ความสามารถที่เกิด จากการ
ผสมผสานทัง้ ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีทงั ้ มวลของค์ประกอบเข้าไว้ดว้ ยกัน มีลกั ษณะดังนี้
1.1.1 เป็ นคําทีแ่ สดงถึงตัวแทนของการบูรณาการการเรียนรู้ ความสามารถ
บุคคล และความสามารถของหน่ วยงานในองค์กรเข้าด้วยกัน อาจเรียกว่าเป็ นขีดความสามารถ
โดยรวม
1.1.2 ไม่ใช่ค วามรู้ ทัก ษะ ตามปกติท่ีมีอ ยู่ในการปฏิบ ัติงานประจํา ของ
บุคคลหรือทีมงาน แต่พเิ ศษหรือโดดเด่นกว่า
1.1.3 เป็ นความสามารถทีอ่ งค์กรใช้เป็ นช่องทางการเข้าถึงหรือนํ าไปสู่การ
มีโอกาสทีจ่ ะก้าวหน้าเติบโต ในการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตขององค์กร
1.1.4 เป็ น “ขี ด ความสามารถ” หลัก /สํ า คัญ ที่ อ งค์ ก รนํ า มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการ
1.1.5 เป็ น “ขีดความสามารถ” หลัก/ใหญ่ๆ ทีส่ ามารถเปรียบเทียบ/แข่งขัน
กับองค์กรอื่น
1.1.6 เป็ น “รากฐาน” ทีน่ ําไปสู่ “ผลลัพธ์” (ผลผลิต+บริการ) ขององค์กร
1.2 สมรรถนะหลักของบุคคล (Core Competency หรือ Personal Core
Competency) ซึ่ ง มี ศ ั พ ท์ ท่ี ใ ช้ เ รีย กหลายคํ า ด้ ว ยกั น เช่ น Core Competency, Behavior Core
Competency, Workplace Competency เป็ นต้น เป็ นการหลอมรวม ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
คุณลักษณะทีม่ ใี นตัวบุคคลเข้าด้วยกันและแสดงออกเชิงพฤติกรรมทีด่ ตี ่อการปฏิบตั งิ าน
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2. สมรรถนะในงานหรือสมรรถนะทีเ่ กีย่ วกับงาน (Functional Competency)
เป็ นสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลที่ปฏิบตั ิงานด้านนัน้ ๆ พึงมี เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
สําเร็จและได้ผลผลิตตามทีอ่ งค์กรต้องการ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 สมรรถนะทัวไป
่ (Common Functional Competency) เป็ นคุณลักษณะ
ของบุคคลทุกตําแหน่ งในกลุ่มงานเดียวกันที่จะต้องมี เช่น กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
ตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่วิเคราะห์งานบุ ค คล บุ คลากร และนักพัฒ นาทรัพ ยากร จะต้องมีคุ ณ ลักษณะ
ความสามารถที่เหมือนกันคือ มีความรูพ้ ้นื ฐานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหาร
ทัวไป
่ ประกอบด้วยตําแหน่ ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
จะต้องมีคุณลักษณะทีเ่ หมือนกันด้านความรูพ้ น้ื ฐานงานธุรการและสารบรรณ เป็ นต้น
2.2 สมรรถนะเฉพาะตําแหน่งงาน (Specific Functional Competency) เป็ น
คุ ณ ลัก ษณะหรือ ขีด ความสามารถเฉพาะบุ ค คลแต่ ล ะตํ า แหน่ ง ในกลุ่ ม งานนั น้ ๆ เช่ น กลุ่ ม งาน
ทรัพยากรบุคคล ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์งานบุคคล ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้าง
และแผนอัต รากํ าลัง ตํ าแหน่ งบุ ค ลากรต้อ งมีค วามรู้ค วามสามารถเกี่ย วกับ การสัม ภาษณ์ ห รือ
ตําแหน่ งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องมีความรูค้ วามสามารถในการประเมินความจําเป็ นในการ
ฝึกอบรม เป็ นต้น
ณรงค์วทิ ย์ แสงทอง (2554: 259) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะตามแหล่งทีม่ า
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สมรรถนะเฉพาะส่วนบุคคล (Personal Competencies) เป็ นความสามารถทีม่ ี
เฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านัน้ เช่น ความสามารถในด้านการวาดภาพของศิลปิ น การ
แสดงกายกรรมของนักกีฬาบางคน นักประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ถอื เป็ นความสามารถเฉพาะตัว
ทีย่ ากต่อการเรียนรูห้ รือลอกเลียนแบบได้
2. สมรรถนะในงาน (Job Competencies) เป็ นความสามารถเฉพาะบุ ค คลที่
ตําแหน่งหรือบทบาทนัน้ ๆ ต้องการเพือ่ ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จตามทีก่ าํ หนดไว้ เช่น ความสามารถ
ในการเป็ นผูน้ ํ าทีมงานของผูบ้ ริหารตําแหน่ งหัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ยั ใน
ตําแหน่งงานทางด้านวิชาการ เป็ นความสามารถทีส่ ามารถฝึกฝนและพัฒนาได้
3. สมรรถนะองค์ ก ร (Organization Competencies) เป็ นความสามารถที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์การที่มสี ่วนทําให้องค์การนัน้ ไปสู่ความสําเร็จและเป็ นผู้นําในด้านนัน้ ๆได้
เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ เป็ นสถานศึกษามีความเชีย่ วชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับประเภทของสมรรถนะจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะพิจารณา
จากหลักการที่ยดึ เป้ าหมายองค์กรและบทบาทตําแหน่ งหน้าที่ของบุคคลที่ปฏิบตั งิ านในองค์กร จะ
สามารถจําแนกสมรรถนะดังกล่าวได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core
Competency) ซึ่งจะถูกกําหนดขึน้ ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนในองค์กรมีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ ตลอดจนบุคลิกภาพที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 2) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
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(Professional Competency) เป็ นการบ่ งชี้ให้เห็น ถึง ความสามารถในการบริห ารจัด การงานใน
ตําแหน่ งหน้ าที่รบั ผิดชอบ ซึ่งมีความสําคัญ อย่างยิง่ ที่บุ คคลที่เข้ามาสู่ตําแหน่ งนัน้ ๆ ต้องปฏิบ ตั ิ
เพื่อให้ม นใจว่
ั ่ าสามารถปฏิบ ัติภ ารกิจบรรลุ ต ามมาตรฐานของตํ าแหน่ งที่ถู ก กําหนดไว้ และ 3)
สมรรถนะในตํ าแหน่ งหน้ าที่ (Functional Competency) เป็ น ความสามารถของแต่ ละบุ ค คลตาม
หน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกัน เป็ นปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิดความแตกต่างทีท่ าํ ให้สามารถทํางานทีส่ งู กว่าหรือซับซ้อน
กว่า จึงส่งผลให้แต่ละบุคคลประสบความเร็จในการทํางานทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย
ในงานวิจยั ครัง้ นี้มุ่งพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจะพัฒนา
สมรรถนะ 2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งได้แก่ กลุ่มความสามารถทีค่ รูทุก
คนต้องมี (ความสามารถในด้านปฏิบตั กิ ารสอน) และสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที่ (Functional
Competency) ได้แก่ กลุ่มความสามารถทีอ่ งิ ตามเนื้อหาของงาน (Job Content) เป็ นหลัก (ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู)้
4. รูป แบบสมรรถนะ และการสร้างรูป แบบสมรรถนะ
4.1 ความหมายและองค์ป ระกอบของรูป แบบสมรรถนะ
รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์งาน (Job
Analysis) แต่เนื่องจากกระแสความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้งานมีลกั ษณะเปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ว การวิเคราะห์ง านมุ่ ง ความสนใจมาที่ต ัว คนหรือ ผู้ป ฏิบ ัติง าน ซึ่ง เป็ นปั จ จัย สร้า ง
ความสําเร็จขององค์กร แนวทางการบริหารจึงให้ความสําคัญทีค่ ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของคนทีจ่ ะ
ช่วยทําให้งานสําเร็จด้วยดี รูปแบบสมรรถนะทีด่ คี วรจะต้องมีระเบียบวิธกี ารพัฒนาทีร่ ดั กุม น่าเชื่อถือ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย และนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปผนวกเข้ากับระดับ
การบริห ารและยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ก รสมรรถนะที่ดีต้อ งสามารถวัด สังเกต และพัฒ นาได้ สัน้
กะทัดรัด ชัดเจนเป็ นที่เข้าใจง่าย มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร ซึ่งรูปแบบสมรรถนะอาจ
ประกอบด้ว ยสมรรถนะด้า นพฤติก รรม (Behaviors Competency) หรือ สมรรถนะด้า นเทคนิ ค
(Technical Competency) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สองอย่างก็ได้
ได้มนี กั วิชาการและนักการศึกษากล่าวถึงรูปแบบสมรรถนะไว้ดงั นี้
สเปนเซอร์; และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993: 159-160) กล่ า วไว้ว่ า
ต้นแบบสมรรถนะ หมายถึง การจัดกลุ่มสมรรถนะ 3-6 กลุ่ม โดยมีตวั สมรรถนะ 12-27 สมรรถนะ ใน
แต่ละสมรรถนะมี 3-7 ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (รวมถึงตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์) การบรรยายและ
การอธิบาย บางขัน้ ตอนจะมีหลายตัวอย่างและหลายคําอธิบาย ขณะทีบ่ างขัน้ ตอนอาจจะมีคาํ อธิบาย
บรรยายหรือตัวอย่างแค่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มเี ลยก็ได้
ฮัก ส์ กิน เนทท์; และเคอร์ไซ (Hughes Ginnett; & Curphy. 2002: 83) กล่า วไว้ว่ า
รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของระดับทักษะ ความรู้ และความสามารถหรืออื่นๆ ที่ทําให้เกิด
ความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ดูบอยส์; และรูทเวลล์ (Dubois; & Ruthwell. 2004: 23) กล่าวว่า รูปแบบสมรรถนะ
หมายถึง การเขียนพรรณาถึงสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ทส่ี ามารถทําให้บรรลุผลสําเร็จในการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละประเภท การทํางานเป็ นทีม แผนก ขอบเขตหรือในองค์การ
ฐิติ พ ัฒ น์ พิ ช ญธาดาพงศ์ (2549: 34) กล่ า วว่ า ระบบสมรรถนะ (Competency
Model) ประกอบด้ ว ย ฐานข้ อ มู ล สมรรถนะขององค์ ก ร (Competency Basket) ประเภทของ
สมรรถนะ (Competency Categories) ชื่อสมรรถนะและคําจํากัดความ (Competency Names and
Definitions) ระดับชัน้ ความสามารถ (Proficiency Level) และดัชนีตวั ชี้วดั พฤติกรรม (Behavioral
Indicators) อธิบายได้ดงั นี้
1. ฐานข้อมูลสมรรถนะขององค์กร (Competency Basket) หมายถึง ฐานข้อมูลที่
เก็บ รวบรวมสมรรถนะที่จําเป็ นในการปฏิบ ตั ิงานในตําแหน่ งต่างๆ ที่มอี ยู่ท งั ้ หมดภายในองค์กร
สมรรถนะแต่ละตัวจะได้รบั การออกแบบตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งงาน/
กลุ่มงาน เพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบตั งิ านได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทอ่ี งค์กร
กําหนดไว้
2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถึง การจําแนก
รวบรวมสมรรถนะออกเป็ นกลุ่มต่างๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพ สมรรถนะร่วม
ของกลุ่มงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็ นต้น
3. ชื่อสมรรถนะและคําจํากัดความ (Competency Names and Definitions)
3.1 ชื่อของสมรรถนะ (Competency Names) เป็ นการกําหนดหรือตัง้ ชื่อ
สมรรถนะแต่ละตัวให้ชดั เจน ชีบ้ ่งความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่นๆ ซึง่ จะทําให้บุคลากรในองค์กร
เข้าใจตรงกัน
3.2 คําจํากัดความของสมรรถนะ (Competency Definition) เป็ นการให้
ความหมายของสมรรถนะตัวนัน้ ๆ ว่าหมายถึงอะไร มีขอบเขตมากน้ อยเพียงใด การให้คําจํากัด
ความเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงอะไร ซึง่ คําจํากัดความของสมรรถนะนัน้ ใน
แต่ละองค์กรอาจมีการใช้ภาษาและการให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกันได้ ดังนัน้ ในการกําหนดชื่อและ
ความหมายย่อมมีความหลากหลาย และเหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร
4. ระดับของสมรรถนะ (Proficiency Scale) เป็ นการกําหนดระดับทักษะความรู้
ความสามารถของสมรรถนะ ซึง่ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
4.1 การแบ่งระดับความสามารถตามลําดับชัน้ การบังคับบัญ ชา (Hierarchy
Scale)
การแบ่งระดับความสามารถตามระดับโครงสร้างลําดับชัน้ การบังคับบัญชา
ขององค์กร เป็ นการสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของลําดับชัน้ การบังคับบัญชากับบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ ละตําแหน่ งอย่างชัดเจน ว่าแต่ ละตําแหน่ งต้องแสดงความสามารถ หรือ
ทักษะอย่างไรบ้าง อาทิเช่น ระดับ 1 : พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ระดับ 2 : พนักงานระดับบังคับ
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บัญชาและวิชาชีพ ระดับ 3 : พนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกหรือเทียบเท่า ระดับ 4 : พนักงานระดับ
ผูจ้ ดั การส่วน และระดับ 5 : พนักงานระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรือ กรรมการผูจ้ ดั การ
จุดเด่นของการแบ่งระดับความสามารถตามระดับโครงสร้างลําดับชัน้ การบังคับ
บัญชานัน้ ก็คอื การให้ความสําคัญกับลําดับชัน้ การบังคับบัญชา ความน่ าเชื่อถือในงานมากขึน้ เพิม่
ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ งงานกับสมรรถนะ ส่วนจุดอ่อนของการแบ่งระดับความสามารถแบบนี้
ไม่เหมาะสําหรับองค์กรทีม่ ลี กั ษณะลําดับชัน้ การบังคับบัญชาแบบแบนราบ (Flat Organization)
4.2 การแบ่งระดับความสามารถตามความเชีย่ วชาญ (Expertise Scale)
การแบ่งระดับความสามารถตามความเชีย่ วชาญนี้ อาจแบ่งเป็ น 3, 4 หรือ 5 ระดับก็ได้
การทีจ่ ะเลือกว่าจะใช้แนวการแบ่งระดับแบบใดนัน้ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าหาก
เป็ นสมรรถนะหลัก (Core Competency) แบ่งระดับความสามารถตามระดับโครงสร้างลําดับชัน้ การ
บังคับบัญชาขององค์กร ส่วนสมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ควรแบ่งระดับ
ความสามารถตามความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้บุคคลสามารถพัฒนาความสามารถของตนตัง้ แต่ระดับที่ 1
ถึงระดับสูงสุดได้ด้วยตนเอง หากเขียนตามระดับโครงสร้างลําดับชัน้ การบังคับบัญชาขององค์กร
บุคคลจะไม่สามารถขึน้ ได้ถงึ ระดับสูงสุดเพราะจะถูกจํากัดด้วยบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
5. ตัวชี้วดั เชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) หมายถึง การกระทําปฏิกริ ยิ า
หรือการกระทําตามบทบาทหน้ าที่ภายใต้สถานการณ์ ท่เี ฉพาะเจาะจง (Specific Circumstances)
ในการกําหนดตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรมนี้ ควรเขียนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้อย่างชัดเจน
ควรขึน้ ต้นประโยคด้วยคํากริยา (Action Verb) เช่น อธิบายวิเคราะห์ วินิจฉัย ให้คําปรึกษาแนะนํ า
ออกแบบ สร้าง เป็ นต้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้คําที่เป็ นนามธรรม เช่น ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้
ทัศนคติ เป็ นต้น ทัง้ นี้เนื่องจากแต่ละคนอาจแปลความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรมใน
แต่ละระดับ (Behavioral Indicators) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
5.1 พฤติกรรมหลักทีค่ าดหวัง (Key Result Area : KRA) หมายถึงความสามารถ
หรือพฤติกรรมหลักๆ ในระดับนัน้ ทีค่ าดหวังให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมออกมา
5.2 ตัว ชี้ว ัด เชิง พฤติก รรมหลัก (Key Behavior Indicator : KBI) หมายถึง
พฤติกรรมย่อยที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับ ในแต่ละระดับอาจมีพฤติกรรมย่อยกี่พฤติกรรมก็ได้ แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งเขียนให้ครอบคลุมพฤติกรรมหลักทีค่ าดหวัง
สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ (2550: 29) กล่าวว่า รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง รูปแบบการ
จัด กลุ่ ม สมรรถนะขององค์ก ารหน่ ว ยงานหนึ่ งๆ โดยรูป แบบดังกล่ า วเกิด จากการนํ า วิส ยั ทัศ น์
(Vision) พัน ธกิจ (Mission) ค่ านิ ย มหลัก (Core Value) หรือ แผนกลยุท ธ์ (Strategic Plan) ของ
องค์การมาพิจารณาร่วมกันในฝ่ ายต่างๆ ขององค์การ รูปแบบสมรรถนะมักจะประกอบด้วย ประเภท
(Catagory) หรือกลุ่ม (Group) ของสมรรถนะประมาณ 2-4 กลุ่ม ซึง่ ในตําราต่างๆ เรียกกลุ่มดังกล่าว
ว่า Cluster โดยแต่ละส่วนหรือแต่ละ Cluster ก็จะประกอบไปด้วยสมรรถนะประมาณ 2-5 ตัว (อาจ
มากกว่าหรือน้ อยกว่านี้ ก็ได้) โดยสมรรถนะ (Competency) แต่ ละตัวจะประกอบด้วย “คําจํากัด
ความหรือ ความหมาย” ของ Competency ตัว นั น้ และตัว ชี้ว ัด ด้า นพฤติก รรมหรือ Behavioral
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Indicator ซึ่งโดยทัว่ ไปจะกําหนดไว้ป ระมาณ 3 - 6 ระดับ โดยตัว ชี้ว ดั ด้านพฤติก รรมนี้ จะเป็ น
ตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับพฤติกรรมการทํางานทีอ่ งค์การต้องการ
ชวนพิศ สิทธิ ์ธาดา (2552: 46) กล่าวว่า รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง การนํ ารายการ
สมรรถนะมาจัดกลุ่ม แล้วเขียนพรรณนาถึงสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์หรือเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั งิ าน
ในงานแต่ละด้านทีส่ ามารถทีด่ สี ามารถทําให้องค์การประสบผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล
ชัช ริน ทร์ ชวนชัย (2552: 8-13) กล่ า วว่ า รู ป แบบสมรรถนะที่ ดี ป ระกอบด้ ว ย
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มของสมรรถนะ (Competency Category or Group Cluster) หมายถึง
การจัดกลุ่มของสมรรถนะว่าสมรรถนะนัน้ จะอยูใ่ นกลุ่มใด เช่น กลุ่มความรู-้ ทักษะ กลุ่มของความคิด
วิเคราะห์ กลุ่มของการจัดการ เป็ นต้น โดยปกติกาํ หนดให้เป็ น 4 กลุ่ม หรือ 4 มิติ คือ
มิตทิ ่ี 1 มิตดิ า้ นความรู้ ทักษะ (Knowledge, Skill)
มิตทิ ่ี 2 มิตดิ า้ นการมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction)
มิตทิ ่ี 3 มิตดิ า้ นคุณลักษณะและจริยธรรม (Trait and Ethic)
มิตทิ ่ี 4 มิตดิ า้ นการคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking)
2. ชื่อเรียกและนิยาม (Competency Name & Definition) หมายถึง การกําหนด
ชื่อเรียกสมรรถนะนัน้ ๆ และกําหนดความหมายหรือคําอธิบายของชื่อสมรรถนะเพื่อการสื่อสารให้
เข้าใจ
3. ระดับสมรรถนะหรือระดับความชํานาญ (Profciency Level) หมายถึง การกําหนด
ระดับของพฤติกรรมบ่งชีส้ มรรถนะนัน้ ๆ โดยทัวไป
่ กําหนดออกเป็ น 3-5 ระดับ ตามระดับการเรียนรู้
หรือความชํานาญหรือกําหนดตามโครงสร้างองค์การ เช่น กําหนดตามระดับความชํานาญ มี 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ทํางานโดยต้องมีผคู้ อยให้คาํ แนะนํา
ระดับ 2 ทํางานได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งมีผแู้ นะนํา
ระดับ 3 ทํางานโดยใช้ความเชีย่ วชาญทีส่ ะสมมา
ระดับ 4 ทํางานโดยเป็ นผูน้ ํากลุ่ม
ระดับ 5 เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย
4. การนิ ยามพฤติกรรมในแต่ ละระดับ (Behavioral Indicators) คือ การสะท้อน
พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกในการทํางานว่าควรมีก่รี ะดับ แต่ละระดับทีก่ ําหนดนัน้ ๆ ว่าต้องมี
พฤติกรรมการเรียนรูห้ รือความชํานาญในรูปแบบหรือลักษณะอย่างไร
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง รายการสมรรถนะที่
กําหนดขึน้ ให้มสี อดคล้องกับตําแหน่ งหน้าทีเ่ พื่อใช้ประโยชน์เฉพาะในแต่ละงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ
สําคัญ 5 ส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มของสมรรถนะ หมายถึง การจําแนกรวบรวมสมรรถนะออกเป็ นกลุ่ม
ต่างๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน หรือสมรรถนะเฉพาะทาง เป็ นต้น 2) ชื่อเรียก
สมรรถนะ หมายถึง การกําหนดชื่อเรียกสมรรถนะแต่ละตัวให้ชดั เจน 3) นิยามสมรรถนะ หมายถึง
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การให้ความหมายหรือคําอธิบายของชื่อสมรรถนะตัวนัน้ ๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 4) ระดับสมรรถนะ
หมายถึง การกําหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะนัน้ ๆ และ 5) ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกมาแล้วสะท้อนถึงสมรรถนะนัน้ ๆ ภายใต้สถานการณ์ทก่ี ําหนด ซึ่ง
การกําหนดตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรมนี้ ควรเขียนพฤติกรรมทีส่ ามารถสังเกตและวัดได้อย่างชัดเจน
ซึง่ ในการจัดทํารูปแบบสมรรถนะนัน้ เราอาจใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี
เช่ น การสัม ภาษณ์ การใช้ แ บบสอบถาม โดยมุ่ ง เน้ น ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท่ี เ ป็ นรู ป ธรรม สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ โดยผ่านการฝึ กอบรม การชี้แนะ และมีการทดสอบโดยการสังเกตจาก
คุณสมบัตขิ องผูท้ ป่ี ระสบความสําเร็จ ในการทํางานจริงเปรียบเทียบโมเดล (Model) ด้วย ซึ่งในการ
กําหนดรูปแบบสมรรถนะ จะต้องคํานึงถึงเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ การเป็ นทีย่ อมรับ (Buy-In) และ
ความตรง (Validity)
ตั ว อย่ า งการจัด ทํ า รู ป แบบสมรรถนะ (Competency Model) และพจนานุ ก รรม
สมรรถนะ (Competency Dictionary) ปรากฏดังตาราง 1 และ 2
ตาราง 1 ตัวอย่างการจัดทํารูปแบบสมรรถนะ (Competency Model)
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(Competency Category)
ชื่อสมรรถนะ
การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
(Competency Name)
การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุป
นิยามสมรรถนะ
(Competency Definition) รูปแบบ เชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทาง จากสถานการณ์ขอ้ มูลหรือ
ทัศนะต่างๆ จนได้เป็ นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่
ระดับ (Level)
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
0
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
1
ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปั ญหา
หรือแก้ปัญหาในงาน
2
1) ระบุถงึ ความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้มและความไม่ครบถ้วนของ
ข้อมูลได้
2) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ ในการระบุประเด็นปั ญหาหรือแก้ปัญหา
ในงานได้
3
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดทีซ่ บั ซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบางกรณีแนวคิดทีน่ ํามาใช้และ
สถานการณ์อาจไม่มสี งิ่ บ่งบอกถึงความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม
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ตาราง 1 (ต่อ)
ระดับ (Level)
4

5

ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
1) สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อนให้งา่ ย และ
สามารถเข้าใจได้
2) สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ ทีซ่ บั ซ้อนเป็ น
คําอธิบายทีส่ ามารถเข้าใจได้โดยง่ายและเป็ นประโยชน์ต่องาน
ริเริม่ สร้างสรรค์ คิดค้น รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธกี าร/
องค์ความรูใ้ หม่ ไม่เคยปรากฎมาก่อน

ตาราง 2 ตัวอย่างการจัดพจนานุกรรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)
ชื่อสมรรถนะ
นิยาม
สมรรถนะ
ระดับ
0

1

2

การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking -CT)
การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบ เชื่อมโยง
หรือประยุกต์แนวทาง จากสถานการณ์ขอ้ มูลหรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็ นกรอบความคิด
หรือแนวคิดใหม่
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม
วิธกี ารประเมิน แนวทางการพัฒนา
ในกรณีบุคคลทีไ่ ม่
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดง
อย่างไม่ชดั เจน
สามารถแสดง
พฤติกรรมผ่าน
เกณฑ์ประเมินผล
ในระดับที่ 1 ได้ตอ้ ง
ระบุสมรรถนะ
เท่ากับ 0
ใช้กฎพืน้ ฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญ
สังเกตพฤติกรรม/ - การสอนงาน
สํานึกในการระบุประเด็นปั ญหาหรือ
สอบถาม
- การมอบหมายงาน
แก้ปัญหาในงาน
- ฝึกปฏิบตั จิ ริง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
1) ระบุถงึ ความเชื่อมโยงของข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม/ - การสอนงาน
แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูล สอบถาม
- การมอบหมายงาน
- ฝึกปฏิบตั จิ ริง
ได้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุ
ประเด็นปั ญหา หรือแก้ปัญหาในงานได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
ระดับ
3

4

5

ตัว ชี้ว ดั พฤติ ก รรม
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดทีซ่ บั ซ้อนหรือ
แนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ แม้ในบางกรณีแนวคิดที่
นํามาใช้และสถานการณ์ อาจไม่มสี งิ่ บ่ง
บอกถึงความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกันเลยก็
ตาม
1) สามารถอธิบายความคิดหรือ
สถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อนให้งา่ ยและสามารถ
เข้าใจได้
2) สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุปแนวคิด
ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ
ทีซ่ บั ซ้อนเป็ นคําอธิบายทีส่ ามารถเข้าใจ
ได้โดยง่ายและเป็ นประโยชน์ ต่องาน
ริเริม่ สร้างสรรค์ คิดค้น รวมถึงสามารถ
นําเสนอรูปแบบ วิธกี าร/ องค์ความรู้
ใหม่ ไม่เคยปรากฎมาก่อน

วิ ธ ีก ารประเมิ น
สังเกตพฤติกรรม/
สอบถาม
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

แนวทางการพัฒ นา
- การสอนงาน
- การมอบหมายงาน
- ฝึกปฏิบตั จิ ริง

สังเกตพฤติกรรม /
สอบถาม
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

- การสอนงาน
- การมอบหมายงาน
- ฝึกปฏิบตั จิ ริง

สังเกตพฤติกรรม /
สอบถาม
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

- การสอนงาน
- การมอบหมายงาน
- ฝึกปฏิบตั จิ ริง

4.2 ขัน้ ตอนการสร้างรูป แบบสมรรถนะ
สเปนเซอร์; และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993: 94-109) กล่าวถึงขัน้ ตอน
การสร้างรูปแบบสมรรถนะไว้ 6 ขัน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การกําหนดเกณฑ์ทใ่ี ช้วดั ผลการปฏิบตั งิ าน (Define Performance Effectiveness
Criteria) เป็ นขัน้ ตอนที่สําคัญที่สุดในการศึกษาสมรรถนะด้วยการกําหนดเกณฑ์ท่จี ะใช้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มหี ลายรูป แบบ ซึ่งบางครัง้ ไม่สามารถใช้ตวั ชี้วดั ดังกล่าวมาเป็ นเกณฑ์ในการวัดได้
เนื่องจากผลการปฏิบตั งิ านบางประเภทไม่มตี วั ชีว้ ดั ดังนัน้ การวัดผลหรือการกําหนดเกณฑ์จงึ ทําได้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นผูป้ ระเมินหรืออาจจะใช้การประเมิน 360 องศา มาสร้างเป็ นเกณฑ์กไ็ ด้
2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง (Criteria Sample) เกณฑ์ทไ่ี ด้จากการกําหนดในขัน้ ที่ 1
เพื่อนํ ามาใช้ในการค้นหากลุ่มของผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นเลิศ และกลุ่มเปรียบเทียบทีม่ ผี ลงานตามเกณฑ์
เฉลี่ยปกติหรือองค์กรอาจกําหนดเป็ นกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็ นกลุ่มทีม่ ผี ลงานตํ่า การค้นหาพนักงานชัน้ นํ า
หรือชัน้ เลิศ 2-3 คนเพื่อให้แน่ ใจว่าได้บุคคลทีเ่ ป็ นเลิศตัวจริง องค์กรควรใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาบุคลากรดังกล่าว และเลือกเฉพาะผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูงในการวัดผลจากเกณฑ์ทุกเกณฑ์ เช่น
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ใช้ก ารประเมิน 360 องศา ร่ว มการเกณฑ์ก ารสัม ภาษณ์ และใช้เกณฑ์ จากผู้เชี่ย วชาญร่ว มกัน
ทัง้ หมดในทฤษฎี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาควรมีอย่างน้อย 20 คน คือ อย่างน้อย 12 คน ที่มี
ผลงานดีกบั อีก 8 คนทีม่ ผี ลงานปานกลาง เนื่องจากเป็ นจํานวนทีส่ ามารถทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ได้ เช่น T-test, Chi-square หรือ ANOVA เป็ นต้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection Data) มีหลายวิธขี น้ึ อยู่กบั รูปแบบสมรรถนะ
ทีส่ ร้างขึน้ อาทิเช่น
3.1 การใช้แบบสัมภาษณ์ (Behavioral Event Interview : BEI) เป็ นการเก็บ
ข้อมูลโดยสัมภาษณ์จากผูท้ ม่ี ผี ลงานเป็ นเลิศ และผูท้ ม่ี ผี ลงานปานกลางทีอ่ ยูใ่ นงานเดียวกัน ซึง่ ได้รบั
คัดเลือกให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในขัน้ ตอนที่ 1 ของการสร้างรูปแบบสมรรถนะ ด้วยแบบสัมภาษณ์
เหตุการณ์เชิงพฤติกรรม หรือ BEI ซึง่ ขัน้ ตอนในการทําการสัมภาษณ์แบบ BEI มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 แนะนําตัวผูส้ มั ภาษณ์และอธิบายวัตถุประสงค์ รวมทัง้ รูปแบบของ
การสัมภาษณ์
ขัน้ ที่ 2 ให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์อธิบายถึงลักษณะของงานและความรับผิดชอบที่
สําคัญของตําแหน่งงาน
ขัน้ ที่ 3 ให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์อธิบายสถานการณ์ทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ในการทํางาน
จํานวน 5-6 เรือ่ ง อย่างละเอียดจากประสบการณ์ในการทํางาน
ขัน้ ที่ 4 ให้ผู้ถู ก สัม ภาษณ์ อ ธิบ ายถึงคุ ณ ลัก ษณะและความสามารถของ
บุ ค คลที่จํา เป็ นต้น มีในการปฏิบ ัติง าน ในตํ าแหน่ งเดีย วกับ ตนว่ าบุ ค คลเหล่ านั น้ ทํ างานให้เกิด
ประสิทธิผลได้อย่างไร
ขัน้ ที่ 5 สรุ ป ข้อ มู ล หรือ ประเด็น สํ า คัญ ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ใ ห้ ผู้ ถู ก
สัมภาษณ์ฟังเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
3.2 การใช้คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Panels) เป็ นวิธกี ารรวบรวม
ข้อมูลที่นิยมใช้กนั มาวิธีหนึ่ง และส่วนใหญ่ มกั ใช้กบั ตําแหน่ งงานที่มคี วามรูเ้ ฉพาะด้าน หรือเป็ น
ผูป้ ระกอบอาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ พยาบาล สถาปนิก หรือมัณฑนากร เป็ นต้น คณะกรรมการ
ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจะระดมสมองเพื่อกําหนดลักษณะที่จําเป็ นต่อการทํางานนัน้ ๆ และ
สามารถทําให้การปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ ได้ดี ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจเป็ นผู้บงั คับบัญชาของตําแหน่ งที่
กําลังศึกษาบุคลากรทีม่ ผี ลงานเป็ นเลิศหรือชัน้ ยอด หรือเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกทีร่ งู้ านนัน้ ๆ อย่างดี
ก็ได้ คณะกรรมการเหล่านัน้ จะจัดลําดับสมรรถนะตามความสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จในงาน
3.3 การใช้แบบสํารวจ (Surveys) เป็ นการกระทําโดยการตัง้ คณะกรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กร ซึ่งหมายถึง คณะทํางานด้านสมรรถนะที่องค์กรจัดขึน้ ด้วย
โดยร่วมกันให้ค่านํ้าหนักเป็ นรายตัวชีว้ ดั สมรรถนะหรือพฤติกรรม ตามลําดับความสําคัญทีก่ ่อให้เกิด
ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิผล และความถีใ่ นการใช้สมรรถนะนัน้ ๆ ในทางปฏิบตั กิ ารสํารวจแต่ละครัง้ จะเน้น
ไปทีท่ กั ษะหนึ่งๆ เท่านัน้
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3.4 ก ารใช้ ร ะบ บ ผู้ เ ชี่ ย วช าญ (Competency Model Database “Expert
System”) เป็ นการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทีม่ ฐี านข้อมูล ซึง่ ได้จากการศึกษาค้นคว้า หรือการวิจยั โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาสมรรถนะของบุคคล ด้วยการตอบคําถามของโปรแกรมสําเร็จรูปดังกล่าว เมื่อ
บุ คคลได้ตอบคําถามทัง้ หมดแล้ว ระบบจะนํ าคําตอบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มอี ยู่ใน
ระบบเพื่อ วิเคราะห์รูป แบบสมรรถนะของบุ ค คลผู้นัน้ ออกมา ระบบเชี่ย วชาญดังกล่ าวสามารถ
วิเคราะห์แ ละให้คํ าอธิบ ายสมรรถนะ (Definition) ที่จํ าเป็ นสํา หรับ ผลงานปานกลางและดี โดย
ละเอียดได้แม่นยํา
3.5 การวิเคราะห์งาน (Job Function/Task Analysis) เป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมใช้กนั
มาก โดยทัวไปมั
่ กเริม่ ต้นจากการใช้บุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็ นตัวแทนของตําแหน่ งหนึ่งๆ มาเป็ นผู้
บันทึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ งนัน้ ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
วิธกี ารวิเคราะห์งานสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี เช่น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
โดยใช้คณะกรรมการหรือบุคคลหนึ่งๆ หรือการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านโดยตรง
3.6 การสังเกตพฤติกรรม (Direct Observation) เป็ นวิธกี ารสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของบุคคลทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย โดยสังเกตการทํางานเพือ่ บันทึกพฤติกรรมเหล่านัน้ ไว้
ใช้ในการกําหนดสมรรถนะ โดยทัวไปการสั
่
งเกตพฤติกรรมมักใช้ร่วมกับวิธอี ่นื ๆ เช่น BEI การใช้
แบบสํารวจ หรือการวิเคราะห์งาน เป็ นต้น
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และกํ า หนดรู ป แบบสมรรถนะ (Analyze Data and
Develop a Competency Model) เป็ นการนํ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รวบรวมจากทุ ก แหล่ ง จากทุ ก วิธีก าร
วิเคราะห์ โดยเฉพาะข้อมูลของผูท้ ม่ี ผี ลงานดีกบั ปานกลางมาเปรียบเทียบกันทีละรายการ หลังจาก
นัน้ ก็มองหาข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน เช่น แรงจูงใจ ทักษะ หรือสมรรถนะอื่นๆ ซึง่ ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านดีมแี ต่ผทู้ ่ี
มีผลงานปานกลางไม่มี เพื่อแยกบุ คคลที่มผี ลงานดีออกจากผู้ท่ีมีผลงานปานกลาง และกําหนด
บุคลิกภาพ (Personality) และทักษะ (Skill Competency) กระบวนการนี้เรียกว่า “การสร้างกรอบ
แนวคิด (Concept Formation)” หรือในทางกลับกัน การค้นหาความแตกต่างดังกล่าวกระทําได้ 2 วิธี
คือ 1) ข้อมูลแรงจูงใจ ความคิดหรือพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับพจนานุ กรมสมรรถนะ (Competency
Dictionary) จะนํ ามากําหนดไว้ในรูป แบบสมรรถนะ 2) ข้อมูลที่ไม่มีในพจนานุ ก รมสมรรถนะจะ
บัน ทึก ไว้เพื่ อ เป็ นการกํ า หนดสมรรถนะใหม่ ท่ีค้ น พบ สํ า หรับ การวิเ คราะห์ เหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ
(Behavior Event) เป็ นขัน้ ตอนที่ ย ากที่ สุ ด และต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ม ากที่ สุ ด ในการ
กระบวนการวิเคราะห์งานสุดท้ายของขัน้ ตอนที่ 4 คือ การจัดทําพจนานุ กรมสมรรถนะ ซึ่งรวบรวม
สมรรถนะทีส่ ง่ ผลต่อผลงานต่างๆ
การจัดทําพจนานุ กรมสมรรถนะ จะเริม่ ต้นจากการกําหนดตัวชี้วดั ขึน้ มาก่อนว่า
จะเขียนสมรรถนะใดบ้างและกําหนดองค์ประกอบต่างๆ ตามขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กําหนดนิยามสมรรถนะ (Definitions) จะเป็ นข้อความทีอ่ ธิบายถึงหรือ
บ่งบอกถึงความหมายภาพรวมของสมรรถนะทีก่ ําหนดขึน้ โดยจะเน้นว่าควรมีพฤติกรรมภาพรวม
หรือพฤติกรรมหลักๆ อะไรบ้าง การกําหนดนิยามนัน้ ทําได้ 2 วิธี คือ
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วิธที ่ี 1 เขียนคํานิยามสมรรถนะแต่ละคําขึน้ มาก่อนแล้วกําหนดรายละเอียด
สมรรถนะทีค่ าดหวัง ซึง่ แยกตามระดับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน
วิธที ่ี 2 เขียนแยกรายละเอียดของพฤติกรรมในแต่ละระดับภาพรวมก่อน
แล้วจึงนําพฤติกรรมทัง้ หมดมาสรุป เพือ่ กําหนดเป็ นคํานิยามของสมรรถนะแต่ละตัวตามกําหนด
ขัน้ ที่ 2 กํ า หนดระดับ ความสามารถ (Proficiency Level) เป็ นการบ่ งบอก
พฤติกรรมที่คาดหวังหรือต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งแยกแยะตามระดับ ที่แตกต่างกันไปรายละเอียด
พฤติกรรมหรือพจนานุ กรมความสามารถที่เขียนขึน้ จะสามารถนํ าไปใช้เครื่องมือในการบริหารและ
พัฒ นาขีดความสามารถของบุ คลากรได้ห ลายด้าน ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกบุ คลากร การ
ประเมิน ประสิท ธิภ าพการดํ า เนิ น งาน การฝึ ก อบรมบุ ค ลากร การพัฒ นาบุ ค ลาการ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนแก่บุคคล เป็ นต้น
5. การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ (Validite the Competency Model) เป็ นการ
นํารูปแบบสมรรถนะทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 4 มาตรวจสอบความถูกต้อง ซึง่ ทําได้ 3 วิธี ได้แก่
5.1 ผูท้ าํ การตรวจสอบจะรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ (BEI Data) จากกลุ่ม
ตัวอย่างของกลุ่มบุคคลทีม่ ผี ลงานดี และปานกลางกลุ่มใหม่ โดยให้คะแนนต่างๆ ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ของ
กลุ่มนี้ แล้วนําผลไปเปรียบเทียบกับรูปแบบสมรรถนะเพือ่ ดูวา่ สามารถอธิบายผลจากกลุ่มตัวอย่างได้
หรือไม่ ซึ่งหมายความว่าเป็ นการทดสอบรูปแบบสมรรถนะว่าสามารถใช้ทํานายผลงานของบุคคล
นัน้ ณ เวลาปั จจุบนั หรือไม่
5.2 สร้างแบบทดสอบเพือ่ วัดสมรรถนะทีร่ ะบุไว้ในรูปแบบสมรรถนะซึง่ กระทํา
โดยการเลือกบุคคล โดยใช้แบบทดสอบหรือข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หรือการฝึ กอบรมบุคคลให้มี
สมรรถนะตามรูปแบบสมรรถนะ แล้วทําการวัดผลว่าบุคคลเหล่านี้มผี ลงานดีหรือไม่
6. การประยุกต์ใช้รปู แบบสมรรถนะ (Prepare Applications of the Competency
Model) เป็ นการนํ ารูปแบบสมรรถนะที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้ประโยชน์ เช่น การนํ าไปใช้กบั
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร การนํ าข้อมูลสมรรถนะไปใช้ออกแบบการสัมภาษณ์
งานเพื่อคัดเลือกบุ คลากรใหม่ การพัฒ นาสายงานอาชีพ การบริหารงาน การวางแผนผู้สบื ทอด
ตําแหน่งงาน การฝึ กอบรมและการพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน และระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
เป็ นต้น
เฮย์ กรุป๊ (Hay Group. 2003: 5-10) ได้กาํ หนดขัน้ ตอนการจัดทํารูปแบบสมรรถนะ
ไว้ 6 ขัน้ ดังนี้
1. กําหนดเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (Establish the Performance Criteria) เป็ นการ
กําหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบ ตั ิงานที่เป็ นเลิศ ของงาน โดยความเห็นชอบของกลุ่มผู้บ ริหาร
คณะทํางานและสมาชิกในองค์การ ซึง่ เกณฑ์ทก่ี ําหนดควรประกอบด้วยข้อมูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับงาน
ภาพของผลผลิต ที่ต้อ งการ สําหรับ ในส่ว นของประสิท ธิภ าพการบริห ารซึ่งเป็ น การวัด โดยการ
รายงานหรือการประเมินโดยระดับสูงอาจนํ ามาเป็ นองค์ประกอบของเกณฑ์ดว้ ย และใช้หลักการวัด
เพียงด้านเดียว
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2. กํ าหนดกลุ่ม บุ ค คลสําหรับ เป็ น ตัว อย่างเกณฑ์ (Identify People for Criteria
Samples) ซึ่งอาจจะมาจากบุ ค คล 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม บุ ค คลที่มีผ ลการปฏิบ ตั ิงานเป็ นเลิศ หรือเป็ น
บุคคลทีเ่ ป็ นดาวเด่น (Star Performance) และกลุ่มทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีระดับปานกลาง (Average
Performance) มาศึกษาความเข้าใจและทําการวิเคราะห์ว่าอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง
ผลการปฏิบตั งิ านกับการสร้างความสําเร็จในงาน ซึง่ อาศัย 3 ปั จจัยสําคัญทีน่ ํามาใช้ในการพิจารณา
เลือกบุคคลเป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศควรเป็ นบุคคลทีด่ พี ร้อมอย่างสมบูรณ์ท่ี
ถือว่าอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์การปฏิบตั งิ านทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ 2) มีความต้องการที่จะใช้กลุ่ม
ควบคุมหรือเทียบเคียงของผูป้ ฏิบตั ิงานตามความคาดหวังที่สมบูรณ์ 3) กลุ่มบุคคลตัวอย่างควรมี
ขนาดใหญ่ เพีย งพอเป็ นที่ย อมรับ ได้สํา หรับ การวิเคราะห์ท างสถิติซ่ึง ควรเป็ น 10 ของกลุ่ ม
ตําแหน่งในองค์การ
3. รวบรวมข้อมูล (Data Collection) ข้อมูลทีไ่ ด้อาจเก็บรวบรวมมาจากการ
สัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interviews : BEIs) หรือใช้วธิ ีการประเมินอื่นๆ การ
สัมภาษณ์ แบบ BEIs เป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์ แบบโครงสร้างที่
คล้ายกับการสัมภาษณ์แบบ Critical Incident ที่เน้นที่ตวั บุคคล และสมรรถนะของเขาที่ปรากฎใน
งาน เป็ นกระบวนการรวบรวมตัวอย่างเหตุการณ์ ของพฤติกรรมที่ทําประสบความสําเร็จ หรือใช้
วิธีการอื่นๆ ในประเมิน เช่น การประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ซึ่ ง เป็ นวิธีก ารที่ ใ ช้ ผู้ท่ี มีค วามรู้แ ละเชี่ย วชาญในงานนั ้น ๆ หรือ วิธีก ารสํ า รวจ
(Survey) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ทําให้ได้ข้อมูลทัวไปอย่
่
างรวดเร็วจากกลุ่มประชากรในภาพกว้าง แต่มี
ข้อจํากัดตรงทีไ่ ด้รบั ข้อมูลจากข้อคําถามทีส่ อบถามเท่านัน้
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลและการพัฒนารูปแบบ (Data Analysis and Model
Development) การสร้างรูปแบบสมรรถนะจากการสัมภาษณ์ แบบ BEIs เป็ นส่วนที่มคี วามยุ่งยาก
ต้อ งอาศัย การวิเคราะห์ และสมมติฐ านทัว่ ไปว่ า อะไรคือ สมรรถนะที่เป็ นอยู่ แ ละวิธีก ารที่ผู้ถู ก
สัม ภาษณ์ ป ฏิบ ัติงานไปสู่ค วามเป็ น เลิศ ผลลัพ ธ์ท่ีต้องการเป็ น การเปรียบเทีย บว่าอะไรคือสิ่งที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นเลิศที่การกระทําแตกต่างจากผูป้ ฏิบตั ิงานโดยปกติ ซึ่งถ้าสองกลุ่มมีการเลือกที่ดี
ความแตกต่างก็จะปรากฎออกมาได้ชดั เจนมากข้อมูลเป็ นการวิเคราะห์ตามปกติจากผลผลิตอาจ
นํามาจากพจนานุ กรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) ซึง่ ประกอบด้วย สมรรถนะ นิยาม และ
คําอธิบายของระดับ ซึ่งแสดงถึงระดับความแตกต่างจากกันด้วยตัวอย่างพฤติกรรมของสมรรถนะ
รูปแบบทีใ่ ช้ในการกําหนดสมรรถนะขึน้ อยูก่ บั ความต้องการในการทีจ่ ะประยุกต์รปู แบบสมรรถนะไป
ใช้ประโยชน์
5. ตรวจสอบรูปแบบ (Validation the Model) มีวธิ กี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ
รูปแบบทีห่ ลากหลาย ถ้ามีผปู้ ฏิบตั งิ านจํานวนมากอาจใช้แบบสอบถามเพื่อนํ าไปสูก่ ารสร้างรูปแบบ
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องมีทงั ้ ผูท้ ่เี ป็ นดาวเด่นและผูป้ ฏิบตั ิงานทัวไป
่ การวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้น้ีเป็ น
การทดสอบรูปแบบและปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ ทําให้มคี วามประณีตในการนําไปใช้งาน การรวบรวม
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ข้อมูลจึงเป็ นสิง่ สําคัญต่อการพัฒนางานซึ่งเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และกรอบสมรรถนะ นํ าไปสู่
ความต้องการใหม่
6. การนําไปใช้ประโยชน์ (Applications) เป็ นระยะสุดท้ายของการพัฒนา
สมรรถนะ การนํ าสมรรถนะไปใช้อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะของสมรรถนะ และสามารถ
เขียนสาระของพจนานุ กรมได้หลายวิธี เช่น ถ้านํารูปแบบสมรรถนะไปใช้สาํ หรับคัดเลือก สมรรถนะ
ก็จะถูกปรับทําให้แตกต่างไปเพื่อใช้สําหรับการคัดเลือก ถ้านํ ารูปแบบไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ สมรรถนะก็จะปรับไปใช้เพื่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะช่วยให้บุคคลเข้าใจวิธกี ารใช้
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทัง้ หมดและนําไปสูจ่ ุดเน้นในการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548: 28-50) กล่าวถึงวิธกี ารและ
ขัน้ ตอนการกําหนดรูปแบบสมรรถนะไว้ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การวางแผนงาน ประกอบด้วย
1.1 การกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละผลลัพ ธ์เพื่อ ใช้เป็ นกรอบหรือ เครื่อ งวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.2 การกําหนดแผนการดําเนินงาน เป็ นการกําหนดผูด้ าํ เนินงานหรือผูป้ ฏิบตั ิ
รูปแบบวิธกี ารและแผนปฏิบตั งิ าน
2. การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบสมรรถนะ การศึกษาองค์ความรูเ้ ป็ นขัน้ ตอนที่มี
ความสําคัญในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ หรือองค์ความรูท้ ่เี กี่ยวกับการนํ าสมรรถนะมาใช้ในการ
สรรหาและเลือ กสรรบุ ค คล เพื่อ ให้รูป แบบสมรรถนะที่ได้ส ามารถนํ า มาใช้เลือ กสรรบุ ค ลากรที่
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับความต้องการขององค์การ หัวใจ
ของการศึกษาจึงมุ่งไปที่การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ของปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งองค์ประกอบ
หรือความเกีย่ วข้องกับปั จจัยอื่นๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านในตําแหน่งนัน้ ๆ
3. การกําหนดรูปแบบสมรรถนะ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนสําคัญ คือ
3.1 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็ นการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะ
งาน (Job) และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีส่ ะท้อนการใช้สมรรถนะต่างๆ ทีจ่ ะนําไปสู่ความสําเร็จใน
การปฏิบตั งิ านของตําแหน่งงาน เป้ าหมาย รวมถึงองค์ประกอบหรือความเกีย่ วข้องกับปั จจัยอื่นๆ ที่
จะทําให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งนัน้ ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปที่จะนํ าไปจัดทําร่าง
รูปแบบสมรรถนะหรือรูปแบบสมรรถนะต้นแบบ ในขัน้ นี้ควรศึกษาลักษณะงานของตําแหน่ ง โดย
พิจารณาจากภารกิจที่ต้องปฏิบตั ิ ซึ่งอาจศึกษาได้จากคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของตําแหน่ งควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ได้ภาพรวม
ภารกิจของตําแหน่ งทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ ําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน เข้าใจถึงลักษณะงาน
ภารกิจ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดสมรรถนะและในระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสมรรถนะหรือการวิเคราะห์งาน จะเป็ นการทดสอบสมมติฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
ขัน้ ตอนแรกว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องถูกต้องและนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้มากเพียงใด ซึ่งวิธีการ
วิเคราะห์งานนั น้ มีท งั ้ วิธีก ารวิเคราะห์ข้อ มูล เชิงปริม าณ (Quantitative Data) ได้แก่ การใช้แ บบ
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สํ า รวจหรือ แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Data) ได้แ ก่ การ
สัมภาษณ์ การใช้เทคนิคโฟกัสกรุป๊ และการใช้แบบสํารวจแบบสอบถาม
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะ เป็ นการนําข้อมูลทีไ่ ด้จากผลการศึกษาด้วย
วิธกี ารต่างๆ ของคณะกรรมการทํางานมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดร่างรูปแบบสมรรถนะ โดยเป็ นการนํา
ตัวอย่างพฤติกรรมจากการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อสรุปว่าพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านใน
ลัก ษณะใดบ้างที่ส ะท้อนผลการทํ างานในระดับ ดีเลิศ ทําให้ก ารทํา งานในตํ าแหน่ งนัน้ ๆ ประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนี้พฤติกรรมต่างๆ เหล่านัน้ สะท้อนพฤติกรรมอะไรบ้าง ผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลควรมี
ความชํ า นาญในการตี ค วามพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ หรือ
คุณลักษณะต่างๆ ทีส่ ะท้อนสมรรถนะ
3.3 การจัดทําร่างรูปแบบสมรรถนะ เป็ นการนําข้อมูลการจัดกลุ่มสมรรถนะมา
กํ าหนดร่างรูป แบบสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้ว ยโครงสร้า งสมรรถนะ ได้แ ก่ สมรรถนะหรือ กลุ่ ม
สมรรถนะ นิยามสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชีส้ มรรถนะและระดับสมรรถนะ
3.4 การตรวจสอบรูป แบบสมรรถนะ เป็ นการนํ าร่างรูป แบบสมรรถนะมา
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนการนํ าไปใช้ โดยทัวไปจะทํ
่
าการตรวจสอบใน
เชิงคุณภาพ โดยการหาความเที่ยงตรงก่อนนํ าไปใช้จริง เพื่อหาข้อสรุปว่าร่างรูปแบบนี้ใช้ทํานาย
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของตําแหน่งเป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้วธิ กี ารดังนี้
3.4.1 การใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการจัด
สนทนากลุ่มกับเป้ าหมายทีเ่ ป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งในระดับหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งเป็ นระดับ
ตําแหน่ งสูงกว่าระดับตําแหน่ งเป้ าหมาย โดยเนื้อหาการประชุมมุ่งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
รูปแบบสมรรถนะว่า มีความเหมาะสมครอบคลุ มสมรรถนะที่จําเป็ นและสําคัญ ต่ อการปฏิบ ตั ิใน
ตําแหน่งนัน้ ๆ มากน้อยเพียงใด และต้องเพิม่ เติม หรือลดในส่วนใดบ้าง
3.4.2 การใช้แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม เป็ นการสํารวจกับกลุ่มเป้ าหมาย
ที่กว้างหรือมีหลายระดับตําแหน่ งมากยิง่ ขึน้ กลุ่มเป้ าหมายอาจประกอบด้วยผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่ งนัน้ ๆ เช่น กลุ่มผู้บงั คับบัญ ชาในระดับ ต่างๆ หรือกลุ่มตําแหน่ งอื่นๆ ในวงกว้างออกไป
เนื้อหาของแบบสํารวจหรือแบบสอบถามจะมุ่งเน้นการตรวจสอบรายการสมรรถนะของร่างรูปแบบ
สมรรถนะว่าเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงสมรรถนะของตําแหน่งนัน้ ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกัน
ก็ให้ขอ้ เสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่ เติมได้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการตรวจสอบร่างรูปแบบ
สมรรถนะควรนํ า ผลข้อ มู ล ทัง้ จากการใช้ เทคนิ ค การสนทนากลุ่ ม และการใช้แ บบสํ า รวจหรือ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เปรีย บเทียบ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ว่ามีองค์ป ระกอบใดของร่าง
รูปแบบสมรรถนะทีย่ งั คงใช้ได้และมีองค์ประกอบใดทีค่ วรตัดทิง้ หรือมีองค์ประกอบใดของร่างรูปแบบ
สมรรถนะทีค่ วรเพิม่ เติม จากนัน้ จึงวิเคราะห์เพือ่ สรุปเป็ นรูปแบบสมรรถนะทีส่ มบูรณ์
4. การนําไปใช้และติดตามประเมินผล มีการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้
4.1 การนําเสนอฝ่ ายบริหารหรือผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั ิ เป็ นขัน้ ตอนการนําเสนอรูปแบบ
สมรรถนะที่กําหนดขึน้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือผูม้ อี ํานาจอนุ มตั ใิ ห้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องอาศัยช่อง
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ทางการติด ต่ อ สื่อ สารภายในองค์ก ร โดยการรายงานผลการปฏิบ ัติงานรวมทัง้ ข้อ เสนอในการ
ดําเนินงานในขัน้ ตอนของการนํ าไปใช้ เพื่อสร้างการยอมรับในกลุ่มระดับบริหารขององค์การ เพื่อ
สร้างการยอมรับในกลุ่มระดับบริหารขององค์การ ซึง่ ทําให้การนําไปใช้สะดวกขึน้
4.2 การเผยแพร่และประชาสัม พัน ธ์ในองค์ก ารเพื่อให้ส มาชิก ทัวทั
่ ง้ องค์ก ารมี
ความรูค้ วามเข้าใจและยอมรับซึ่งเป็ นการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพมากยิง่ ขึน้
4.3 การนํ าไปใช้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ เป็ นการวางระบบเกี่ย วกับ การนํ ารูป แบบ
สมรรถนะไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี ้องการ เช่น ใช้ในการสรรหาบุคคลขององค์การ ต้องจัดเตรียม
ขัน้ ตอนการดําเนิ น งานให้พ ร้อมในเรื่องตัว บุ ค คลรับ ผิด ชอบ งบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นงานตลอดจนเทคนิ คหรือวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อให้การดําเนิ นงานสรรหาบุ คคลได้
มาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
4.4 การติดตามประเมินผล ภายหลังการนํารูปแบบสมรรถนะไปใช้แล้วคณะทํางาน
หรือหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบการกําหนดรูปแบบสมรรถนะ ควรติดตามประเมินผลการใช้ว่า บุคคลมี
สมรรถนะทีส่ อดคล้องตามความต้องการในรูปแบบสมรรถนะทีก่ ําหนดขึน้ หรือไม่ เพื่อนํามาปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป วิธกี ารติดตามและประเมินผลอาจทําได้หลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบจากผลการปฏิบตั งิ านโดยตรง การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และอื่นๆ
ศิรริ ตั น์ พิรยิ ธนาลัย ; และจุฑ า เทพหัสดิน ณ อยุธ ยา (2553: 74-75) ได้ก ล่าวถึง
ขัน้ ตอนสําคัญของการจัดทําต้นแบบสมรรถนะด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็ น Best Practice ดังนี้
1. กําหนดเกณฑ์จาํ แนก “ผลงานดีเด่น”
ในหน่ วยงานที่ใช้ระบบ Balance Scorecard อาจมีเป้ าหมายและตัวชี้วดั ระดับ
บุคคลอยูแ่ ล้ว และการบรรลุเป้ าหมายนี้คอื พืน้ ฐานสําหรับการพิจารณาจัดสรรรางวัลให้แก่ผมู้ ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดีเด่น แต่ในทางปฏิบตั ิ หน่ วยงานมิได้ยดึ ถือว่าเป้ าหมายต่างๆ ที่ระบุนัน้ มีความสําคัญ
ทัด เทีย มกัน ในการคัด เลือ กผู้มีผ ลการปฏิบ ัติ ง านดีเด่ น แต่ ไ ม่ ว่ า ความจริง ในทางปฏิบ ัติข อง
หน่ วยงาน/องค์กรจะเป็ นเช่นใด เงื่อนไขสําคัญทีส่ ุดในการกําหนดเกณฑ์จําแนกผลงานก็คอื เกณฑ์
นัน้ ต้องเป็ นเกณฑ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับและใช้จําแนกได้จริงในทางปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะมีการระบุหรือไม่มี
การระบุ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก็ตาม หาไม่แล้วต้นแบบที่สร้างขึ้นก็จะมิใช่ต้นแบบของผู้มผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดีเด่นอย่างแท้จริง และเมื่อใช้ตน้ แบบนัน้ มาประเมินพนักงานก็จะได้ผลลัพธ์ทค่ี า้ นสายตา
คนในองค์กร อันเป็ นเหตุให้ระบบสมรรถนะไม่ได้รบั การยอมรับในองค์กร หากเกณฑ์ในการจําแนก
ผู้มีผลงานดีเด่น ในองค์กรมีลกั ษณะเชิงปริมาณ/เชิงประจักษ์ เช่น ยอดขาย อัต ราการคืน สิน ค้า
ปริมาณข้อร้องเรียน หรือผลสัมฤทธิ ์ของการบําบัด ฯลฯ ก็จะง่ายในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและใน
การดําเนินการขัน้ ตอนต่อๆ ไป หรือ หากผลการประเมินความดีความชอบเป็ นผลสะท้อนจากผล
การปฏิบตั งิ านดีเด่น ก็อาจนํ ารายชื่อผูไ้ ด้รบั การพิจารณาให้ความดีความชอบเป็ นพิเศษติดต่อกัน
หลายปี ซ้อนมาหาเกณฑ์ได้ แต่หน่ วยงานจํานวนมากมีเกณฑ์ท่ปี กปิ ดซ่อนเร้นกว่านัน้ เช่น การ
คัดเลือกให้เข้าฝึ กอบรมในหลักสูตรพิเศษ เป็ นต้น แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็ขอระบุเกณฑ์ทแ่ี ท้จริงออกมา
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ในกรณี ท่อี งค์กรไม่สามารถค้นหาเกณฑ์ท่แี ท้จริงได้ จําเป็ นต้องให้ผู้บริหารหรือคณะทํางานซึ่งมี
ความรอบรูเ้ กีย่ วกับผลงานของผูค้ นซึง่ ดํารงตําแหน่งทีจ่ ะจัดทําต้นแบบนัน้ เป็ นอย่างดีมาร่วมกันระบุ
ผูท้ จ่ี ดั ว่ามีผลงานดีเด่นทีจ่ ะคัดมาเป็ นตัวอย่าง
2. ระบุตวั อย่างจากกลุ่มประชากร
เมื่อได้เกณฑ์จําแนกผลงานดีเด่นแล้วให้ใช้เกณฑ์นัน้ คัดเลือกผูท้ ่จี ะเป็ นตัวอย่าง
ตามเกณฑ์ นอกจากนี้จะต้องระบุกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบด้วย กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบในทีน่ ้ีคอื
กลุ่ ม บุ ค ลากรซึ่งมีตํ า แหน่ งเดีย วกัน กับ กลุ่ ม ตัว อย่างดีเด่ น มีส ถานภาพต่ างๆ เช่ น ภารกิจ วัย
การศึกษา เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างดีเด่น และมีผลการปฏิบตั งิ านไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ ผูท้ ่ไี ด้รบั
คัด เลือ ก เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ างไม่ จํา เป็ นต้อ งได้รบั การบอกเล่ าว่ าตนเองอยู่ในกลุ่ ม ดีเด่ น หรือ กลุ่ ม
เปรียบเทียบเพือ่ มิให้เกิดความรูส้ กึ แบ่งแยกหรือกดดัน
3. เก็บข้อมูล
ในขัน้ ตอนนี้ ผูเ้ ก็บข้อมูลจะขอให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มเล่าตัวอย่างเหตุการณ์
(ควรเป็ นเหตุการณ์ในขณะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงาน) ทีต่ นมีบทบาทอย่างสําคัญและมีความภาคภูมใิ จ อีก
ทัง้ จดจํารายละเอียดได้ดี ข้อมูลในทีน่ ้ี คือ ข้อมูลรายละเอียดทีแ่ สดงการกระทํา ตลอดจนความรูส้ กึ
นึกคิดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล อีกทัง้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและบริบทแวดล้อมในขณะที่เกิดเหตุการณ์ นัน้ ๆ
วิธีก ารเก็บ ข้อ มู ล อาจกระทํ า ได้ห ลายวิธี เช่ น การสัม ภาษณ์ ด้ว ยวิธีก ารเฉพาะเพื่อ เก็บ ข้อ มู ล
สมรรถนะ การหารือกลุ่ม (Expert Panal หรือ Focus Group) การกรอกแบบสํารวจ ฯลฯ
4. วิเคราะห์และยกร่างต้นแบบสมรรถนะ
ขัน้ ตอนนี้ใช้วธิ กี ารเรียกว่า Thematic Analysis (การวิเคราะห์แกนเรื่อง) อธิบาย
อย่างง่ายๆ ก็คอื นํ าข้อมูลที่รวบรวมได้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์ในแต่ละบทตอน และกําหนดรหัสไว้ว่า
พฤติกรรมเช่นนัน้ ควรเรียกว่าอะไร แล้วตัดเนื้อหาจากข้อมูลส่วนที่มแี กนเรื่องแบบเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันมารวมกันพิจารณาว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นตัว “หารร่วมมาก” ของพฤติกรรมต่างๆ นัน้ โดยแก่นแท้
แล้วเป็ นอย่างไร จากนัน้ จึงนํ ามาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อกําหนดระดับตามลักษณะเฉพาะของ
ข้อมูลในองค์กรหรือตําแหน่ งที่ศึกษาอยู่นัน้ ในการกําหนดระดับพฤติกรรมของสมรรถนะนี้ อาจ
พิจารณากําหนดตามมิตติ ่างๆ ขึน้ กับลักษณะข้อมูลทีป่ รากฏ อาทิ ความถี่ของพฤติกรรมนัน้ ระดับ
ความพยายาม ความเข้มข้น หรือความซับซ้อนของพฤติกรรมนัน้ ความสมบูรณ์ของพฤติกรรมนัน้
ขนาดของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมนัน้ หรือมิตอิ ่นื ๆ ตามรูปแบบลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้
ผลลัพ ธ์ ข องขัน้ ตอนนี้ คือ “ต้ น แบบสมรรถนะ” (Competency Model) ซึ่ง ระบุ
รายการและระดับสมรรถนะที่ทําให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านอันดีเด่นของตําแหน่ งที่กําลังพิจารณาอยู่
รวมทัง้ นิยามและรายละเอียดตัวอย่างการแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่าง
สมรรถนะต่างๆ ตามแต่ผลการวิเคราะห์
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5. ทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ของร่างต้นแบบสมรรถนะ
ขัน้ ตอนนี้คอื ส่วนทีเ่ รียกว่า Validition เพื่อยืนยันว่าต้นแบบทีย่ กร่างขึน้ นัน้ มีความ
“ตรง” หรือ “Validity” มากเพียงใด ความตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการยืนยันต้นแบบสมรรถนะนี้ มี 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 Face Validity คือ ดูจากเนื้อหาแล้วเห็นว่าเที่ยงตรงแม้ในทางวิชาการ
ความตรงนี้จะมิได้มนี ้ํ าหนักน่ าเชื่อถือมากนักแต่ในทางปฏิบตั ิ ความตรงนี้เป็ นขัน้ ต้นที่การจัดทํา
ต้นแบบสมรรถนะจําเป็ นต้องผ่านให้ได้ เพราะหากนําเสนอแล้วสมรรถนะทีก่ าํ หนดดูผดิ เพีย้ นไปจาก
ความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้ การจะนําไปใช้ต่อไปก็จะประสบอุปสรรค
ด้านที่ 2 Concurrent Validity เป็ นเงื่อนไขสําคัญที่จะยืนยันว่าต้นแบบนี้มคี วาม
เทีย่ งตรงเชื่อถือได้ สาระสําคัญคือ เมื่อต้นแบบนี้ไปวัดผูท้ ม่ี ผี ลงานดีเด่นเปรียบเทียบกับผูท้ ม่ี ผี ลงาน
ปกติทวไปก็
ั่
ได้ผลยืนยันตามที่ตงั ้ สมมติฐานไว้ ในขัน้ แรกการยืนยันอาจทําได้โดย t-test เพื่อดูใน
บรรดาสมรรถนะต่างๆ ตามกําหนดในต้นแบบ ทัง้ สองกลุ่มได้แสดงออกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
หรือไม่ ในลําดับต่อไป หากจะยืนยันว่าปั จจัยสมรรถนะทีใ่ ช้จาํ แนกนัน้ สามารถจําแนกพฤติกรรมเป็ น
สองกลุ่ม คือ การสร้างผลงานระดับดีเด่นกับการสร้างผลงานระดับปกติธรรมดาได้จริงหรือไม่ อาจใช้
เครื่องมือชื่อ Discriminant Function Analysis – DFA ในการวิเคราะห์ หากต้นแบบดังกล่าววัดได้
จริง ผู้ท่มี ผี ลงานดีเด่นที่ต้นแบบนี้วดั ได้ควรเป็ นคนกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ระบุตงั ้ แต่แรกว่าเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างของผูม้ ผี ลงานดีเด่นเป็ นส่วนใหญ่ อันแสดงให้เห็นว่าต้นแบบที่กําหนดขึน้ นัน้ สามารถระบุ
สมรรถนะได้ถูกต้องและจําแนกได้จริง เมื่อผ่านขัน้ ตอนนี้สามารถนํ าต้นแบบสมรรถนะนัน้ ไปใช้ใน
องค์กรได้ โดยสามารถใช้ผลยืนยันในขัน้ ตอนนี้ประกอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อพนักงานและ
ผูเ้ กีย่ วข้องได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย
ด้านที่ 3 Predictive Validity เป็ นประโยชน์ ท่ีแท้จริงของการใช้ระบบสมรรถนะ
เนื่องจากสมรรถนะมีความสัมพันธ์แบบเป็ นเหตุเป็ นผลกับผลการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ หากใช้ตน้ แบบ
สมรรถนะนี้ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ ง ผูผ้ ่านการคัดเลือกด้วยต้นแบบนี้จะมีผล
การปฏิบ ัติงานดีก ว่ าผู้ท่ีไม่ มีส มรรถนะ ความตรงนี้ จ ะเป็ นอาวุ ธ สําคัญ ในการธํา รงรัก ษาระบบ
สมรรถนะให้ได้รบั การยอมรับนับถือสืบไป
หลังจากนํ าต้นแบบสมรรถนะที่ได้จากวิธกี ารนี้ไปใช้ในองค์กรเป็ นเวลาหนึ่งแล้ว
เมื่อใดที่ผลการศึก ษาเปรียบเทีย บโดยวิธีข้างต้น แสดงให้เห็นว่าต้น แบบสมรรถนะนี้ ไม่สามารถ
จําแนกการปฏิบตั งิ านดีเด่นได้อกี ต่อไป ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเนื้องาน วิธกี ารทํางาน
หรือเป็ นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ ได้พฒ
ั นาสมรรถนะขึ้นมากจนเกณฑ์สมรรถนะเดิมไม่ก่อให้เกิด
ความแตกต่างในผลงานอีกต่อไป ก็เป็ นสัญ ญาณว่าอาจถึงเวลาที่องค์กรจะต้องทบทวนต้น แบบ
สมรรถนะเสีย ใหม่ อาจโดยวิธีสํา รวจและยกร่า งต้น แบบใหม่ ท ัง้ หมด หรือ ยกระดับ สมรรถนะ
เป้ าหมาย (Target Level) ให้สูงขึ้น ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้เป็ นเครื่องมือเสริมประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านขององค์กรได้อย่างเป็ นปั จจุบนั เสมอ
จากการทบทวนเอกสารเกี่ย วกับ ขัน้ ตอนการสร้างรูป แบบสรรถนะ (Competency
Model) ทีก่ ล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่าขัน้ ตอนการสร้างรูปแบบสมรรถนะ มี 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
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1) การวิเคราะห์งาน 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะ 3) การจัดทําร่างรูปแบบสมรรถนะ และ 4)
การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ อธิบายได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์งาน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานใน
ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ และพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านที่ ส ะท้ อ นการใช้ ส มรรถนะต่ า งๆ ที่ จ ะนํ า ไปสู่
ความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านของตําแหน่ งนัน้ ๆ จากการบันทึกข้อมูลละเอียดเกีย่ วกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตําแหน่งนัน้ ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะ หมายถึง การนําข้อมูลทีไ่ ด้จากผลการศึกษา
ด้วยวิธีการต่ างๆ เพื่อกําหนดร่างรูปแบบสมรรถนะ โดยเป็ น การนํ าตัวอย่างพฤติกรรมจากการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อสรุปว่าพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในลักษณะใดบ้างทีส่ ะท้อนผล
การทํางานในระดับดีเลิศทําให้การทํางานในตําแหน่งนัน้ ๆ
ขัน้ ที่ 3 การจัด ทํ า ร่า งรูป แบบสมรรถนะ หมายถึง การนํ า ข้อ มู ล การจัด กลุ่ ม
สมรรถนะมากํ าหนดร่างรูป แบบสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้ว ย กลุ่ ม ของสมรรถนะ (Competency
Category) ชื่อ เรีย กสมรรถนะ (Competency Name) นิ ย ามสมรรถนะ (Competency Definition)
ระดับสมรรถนะ (Proficiency Level) และตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
ขัน้ ที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ หมายถึง การนําร่างรูปแบบสมรรถนะมา
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนการนํ าไปใช้ โดยการหาความเที่ยงตรงก่อน
นํ า ไปใช้จ ริง เพื่อ หาข้อ สรุ ป ว่ า ร่า งรูป แบบนี้ ใ ช้ทํ า นายพฤติก รรมการปฏิบ ัติง านของตํ า แหน่ ง
เป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด
5. การพัฒ นาสมรรถนะ
เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาสมรรถนะในมุมมองขององค์กร ได้มนี ักวิชาการอธิบายถึง
การพัฒนาสมรรถนะว่าเป็ นคุณสมบัตสิ าํ คัญของแนวคิดทีก่ ําหนดไว้อย่างกว้างในการบริหารจัดการ
(Heinsman; & et al. 2006) ซึ่ ง ไฮส์ แ มน; และคนอื่ น ๆ (Heinsman; & et al. 2006: 29) ได้
อธิบายเกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะว่าเป็ นเครือ่ งมือสําคัญของมนุ ษย์ทใ่ี ช้ในองค์กรเพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ อาทิเช่ น การคัด เลือ ก การประเมิน ผล การพัฒ นาบุ ค คล และ
ประสิท ธิภ าพการทํ างาน เช่ น เดีย วกับ ฟอร์เรีย ; เซล; และสไตล์เนน (Forrier; Sels; & Stynen.
2009) ที่ไ ด้ใ ห้ นิ ย ามของการพัฒ นาสมรรถนะว่ า เป็ นคุ ณ ลัก ษณะสํ า คัญ ในการบริห ารจัด การ
สมรรถนะที่ครอบคลุมกิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ในองค์กรทัง้ หมด รวมทัง้ การให้การสนับสนุ นและ
ส่งเสริมบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ การเรียนรู้ และสมรรถนะทางด้านอาชีพ ส่วนในประเทศไทยได้
มีผทู้ ่กี ล่าวถึงการพัฒนาสมรรถนะในมุมมองที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน อาทิเช่น ธัญพร ชื่นกลิน่
(2552: ออนไลน์) ทีก่ ล่าวไว้ว่า การพัฒนาสมรรถนะเป็ นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
และการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลในการทํางาน ตามมาตรฐานของสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
กลุ่มงาน และสมรรถนะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ซึง่ การพัฒนาสมรรถนะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
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พัฒนาบุคคล ต่อหัวหน้างาน และต่อองค์กร ส่วนบรรจบ กิมเกถนอม (2548: 45) ได้อธิบายถึงการ
พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรว่าสมรรถนะเป็ นพืน้ ฐานสําคัญในการสนับสนุ นให้เกิด
การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง โดยสมรรถนะจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะนํ าไปสู่การพัฒนาและการสร้างบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้ ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับกลยุทธ์ขององค์กรจะถูก
ถ่ายทอดโดยการกําหนดงาน และหน้าทีท่ ส่ี ง่ ผลต่อผลลัพธ์อย่างทีค่ วรจะเป็ น
นอกจากนี้ ชัชรินทร์ ชวนวัน (2552: 1) ได้กล่าวถึงวงจรการพัฒนาสมรรถนะบุคคล
เป็ นกระบวนการ 4 ขัน้ ตอนที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน โดยนํ า เสนอในรู ป ของวงจรการพัฒ นาสมรรถนะ
(Competency Development Lifecycle) ดังภาพประกอบ 4
กําหนดทิ ศ ทาง HRM
-วิสยั ทัศน์
-กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ HRM
รูปแบบสมรรถนะ
Competency Model
1. ประเมินสมรรถนะตนเอง
(Self-Assessment)
2.ค่าความต่างระหว่างสมรรถนะ
ปั จจุบนั กับสมรรถนะทีค่ าดหวัง
(GAP Analysis)
พัฒนาสมรรถนะของตนเอง
1. จัดทํา ID Plan
2. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
สมรรถนะที่ Gaps น้อย

1
ประเมิ น สมรรถนะ
2
การพัฒ นา

กําหนดรูปแบบสมรรถนะ
(Self-competency Model)
ทีส่ อดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่

4
ประเมิ น การพัฒ นาฯ
3

กํ า กับ ติ ด ตาม การพัฒ นา
และประเมินพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาพประกอบ 4 วงจรระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence Development Lifecycle)
ทีม่ า: ชัชรินทร์ ชวนวัน. (2552). การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ.
หน้า 1.
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จากภาพประกอบ 4 จะเห็นได้ว่า ระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล มีการดําเนินการ
ใน 4 ระยะทีต่ ่อเนื่องกัน ดังนี้
ระยะที่ 1 การจัดทํารูปแบบสมรรถนะ (Competency Model)
ระยะที่ 2 การจัดประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
ระยะที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency development)
3.1 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (ID Plan)
3.2 การจัดทําหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
3.3 การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Competency
Development)
ระยะที่ 4 การกํากับติดตามผลการพัฒนาและประเมินพฤติกรรมอย่างต่ อเนื่อง
Continous Performance Monitoring and Assessment to Confirm Improvement)
ซึ่งในการดําเนินงานในระยะที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นการนํารูปแบบสมรรถนะไปดําเนินการพัฒนา ซึง่ หมายถึง
การพัฒนาสมรรถนะจะเกิดขึน้ ได้จะต้องมีการดําเนินการใน 2 ส่วนทีส่ าํ คัญมาก่อน กล่าวคือ
1. จะต้อ งมีก ารกํ าหนดรูป แบบสมรรถนะ (Competency Model) หรือ เรีย กกัน
ทัวไปว่
่ า โมเดลสมรรถนะ ของตําแหน่ งที่ต้องการพัฒนานัน้ ขึน้ มาก่อนตามขัน้ ที่ 1 เช่น ต้องการ
พัฒนาตําแหน่ งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ก็ต้องมีการกําหนดโมเดลสมรรถนะตําแหน่ งครู เป็ นต้น และ
สมรรถนะทีก่ าํ หนดเป็ นโมเดลนัน้ ควรเป็ นสมรรถนะทีเ่ ป็ นความต้องการจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ าน
ในตําแหน่งนัน้ ๆ โดยแท้จริง มิใช่เป็ นความต้องการของเจ้าของตําแหน่งหรือผูจ้ ดั การพัฒนา
2. ต้องมีการนํ ารูปแบบสมรรถนะที่กําหนดขึน้ เข้าสู่ระบบการประเมินสมรรถนะ
(Competency Assessment) ในขัน้ ที่ 2 เพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลในตําแหน่ งนัน้ ว่ามี
สมรรถนะใดทีโ่ ดดเด่นดีแล้ว สมรรถนะใดทีม่ จี ุดอ่อนทีต่ อ้ งการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถให้สงู ขึน้
บดี ตรีสุคนธ์ (2553: 29-31) กล่าวถึง ขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะการทํางานไว้ 6
ขัน้ ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ซึ่งการวิเคราะห์สมรรถนะควรเริม่ จาก
การวิเคราะห์งานก่อน เนื่องจากการวิเคราะห์งานจะทําให้ทราบถึง
1.1 ขอบข่ายงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละตําแหน่ง
1.2 ลักษณะของงาน และวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมาย
1.3 ลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน
1.3.1 ต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์อย่างไร?
1.3.2 พนักงานมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างไร และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเป็ นอย่างไร
เมื่อวิเคราะห์งานแล้ว ให้นํ ารายละเอียดจากการวิเคราะห์งานมาเขียนลงในใบ
พรรณนาหน้าทีง่ าน (Job Description) ต่อไป ซึง่ จะเป็ นสิง่ สําคัญต่อการนํ ามาวิเคราะห์เพื่อกําหนด
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สมรรถนะของแต่ละตําแหน่ งงาน ซึง่ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งงานนัน้ ๆ ให้สาํ เร็จด้วยดี
2. กําหนดระดับมาตรฐานของสมรรถนะ
3. ประเมินสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในขัน้ ที่ 2 และ 3 นี้เป็ นการนํ าระดับของสมรรถนะที่ปรากฏจริงของพนักงานใน
ตําแหน่ งทีก่ ําลังพิจารณา ซึง่ ได้จากการประเมินมาเปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะทีก่ ําหนดไว้
เป็ นมาตรฐานของตําแหน่ งงานนัน้ เพื่อหาค่าความแตกต่างของสมรรถนะตัวอย่างเช่นแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะการทํางาน ของนายสมชาย รักยิง่ ซึ่งปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งเจ้าหน้าที่สนับสนุ น
งานขาย ซึง่ สมรรถนะใดทีม่ คี ่าประเมินตํ่ากว่ามาตรฐานทีก่ ําหนดไว้เรียกว่า ช่องว่างของสมรรถนะ
การทํางาน (competency gap) แสดงให้เห็นดังภาพประกอบ 5

แสดงการประเมิ น สมรรถนะการทํางานของนายสมชาย รัก ยิ่ ง
สมรรถนะการทํางาน
(Competency)

ระดับ สมรรถนะการทํางาน
สูงมาก

สูง

มาตรฐาน

ตํา่

ตํา่ มาก

ข้อ เสนอแนะ

การวางแผน
การบริ หารเวลา
ความคิ ด สร้า งสรรค์
การทํา งานเป็ น ทีม
การคิ ด วิ เคราะห์

ภาพประกอบ 5 การประเมินสมรรถนะการทํางานของ นายสมชาย รักยิง่
ทีม่ า: บดี ตรีสคุ นธ์. (2553). 6 ขัน้ ตอนสําคัญสําหรับการพัฒนาสมรรถนะการทํางาน.
ประชาชาติธุรกิจ. 34(4240): 30.
จากภาพประกอบ 5 พบว่า นายสมชาย รักยิง่ มีช่องว่างของสมรรถนะการทํางาน
(Competency gap) คือ ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็ นทีม เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ผเู้ กี่ยวข้อง
กับการประเมินทุกฝ่ ายจะต้องดําเนินการนําช่องว่างของสมรรถนะการทํางานมาพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ทําให้ชอ่ งว่างของสมรรถนะการทํางานลดน้อยลงหรือหมดไป โดยจัดทําเป็ นแผนพัฒนารายบุคคล
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4. สร้างแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
จากการประเมินสมรรถนะการทํางานในขัน้ ตอนก่อนหน้า นายสมชาย รักยิง่ ควร
ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะการทํางานด้านความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็ นทีม เพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของสมรรถนะการทํางานที่องค์กรกําหนดไว้ โดยนํ าไปบรรจุไว้ในแผนการพัฒ นา
รายบุคคล ดังภาพประกอบ 6

แสดงแผนการพัฒ นาพนัก งานรายบุค คล
สมรรถนะ
การทํา งาน
(Competency)

วิ ธ ีก ารพัฒ นา (อบรม/
สัม มนา/ดูงาน/สอน
งาน/มอบหมายงาน/
อ่า นหนังสือ /ดูวีดิ โอ
เป็ น ต้น

งบประมาณ ผูร้ บั ผิด ชอบ

1.
ความคิ ด
สร้า งสรรค์

-เข้า อบรมหล กั สูต ร
Think out of the box/
มอบหมายงานโครงการ
พิ เศษ

5,000 บาท

2.
การทํา งาน
เป็ น ทีม

-เข้า อบรมหล กั สูต ร
Walk Rally/รับ การ
Coaching จากหัว หน้ า
หน่ ว ยงาน

7,000 บาท

เริ่ ม
พัฒ นา

หัว หน้ า งาน/ มี.ค.2553
HR

หัว หน้ า งาน/ มิ .ย.2553
HR

เสร็จ
แล้ว

ระบุ
วัน
แล้ว
เสร็จ

ความ
ก้า วหน้ า

อธิ บ าย
ความ
ก้า วหน้ า
หล งั จาก
ได้ร บั
การ
พัฒ นา

ภาพประกอบ 6 แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
ทีม่ า : บดี ตรีสคุ นธ์. (2553, สิงหาคม). 6 ขัน้ ตอนสําคัญสําหรับการพัฒนาสมรรถนะ
การทํางาน. ประชาชาติธุรกิจ. 34(4240): 30.
5. ดําเนิ นการพัฒ นาสมรรถนะการทํางานพนักงาน ในขัน้ ตอนนี้ จะเป็ นการนํ า
แผนการพัฒนารายบุคคลมาดําเนินการให้เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดไว้ ทัง้ หลักสูตรการอบรม
งบประมาณ กําหนดระยะเวลาทีจ่ ะเข้ารับการอบรม
6. ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของพนักงาน เพือ่ ให้เกิดความมันใจ
่
ว่าการพัฒ นา พนักงานเป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลจึงควรมีการประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ (ย้อนกลับไปประเมินตามขัน้ ตอน
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ที่ 3) โดยนํ าองค์ความรูด้ ้านการประเมินผล ซึ่งมีอยู่หลายวิธีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ทัง้ นี้ จะ
มุ่งเน้นที่การวัดระดับความก้าวหน้าของสมรรถนะการทํางานของพนักงานที่ได้รบั การพัฒนาเป็ น
สําคัญ
ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์ (2549: 34) และกรมเจ้าท่า (2554: 5) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอน
การพัฒนาสมรรถนะทีส่ อดคล้องและคล้ายคลึงกัน สรุปได้เป็ น 9 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) เปิ ดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เป็ นขัน้ ตอนแรกทีม่ คี วามสําคัญมาก ในองค์กรควรมีการเชิญทีมงานทีป่ รึกษาหรือ
วิทยากรที่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ มาเป็ นวิทยากรเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
แนวคิดของระบบสมรรถนะและแผนการดําเนินงานของโครงการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ
วัต ถุ ป ระสงค์ของขัน้ ตอนนี้ ก็เพื่อให้ผู้บ ริห ารทุ กระดับ ทุ ก คนมีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ ระบบ
สมรรถนะ ความสําคัญ และประโยชน์ ท่ีจะได้รบั และคาดหวังว่าผู้บริหารทุกท่านจะไปถ่ ายทอด
ความรูต้ ่อให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับทราบ สามารถตอบคําถามหรือข้อสงสัยในเบื้องต้นได้ รวมทัง้
สามารถให้ ค วามเห็น /ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาระบบสมรรถนะได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและตรงกับ
วัตถุประสงค์
2) ศึกษารวบรวมข้อมูลปั จจุบนั ขององค์กร
ในขัน้ ตอนนี้ ค ณะที่ป รึกษาและคณะทํ างาน ศึก ษารวบรวมข้อ มูล ปั จจุบ ัน ของ
องค์กรเกีย่ วกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะที่ผบู้ ริหารคาดหวังจากบุคลากร และข้อมูลทัวๆ
่ ไป โดยทําการ
รวบรวมข้อ มูล จากเอกสาร คู่มือ เว็ป ไซด์ สัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารระดับ สูง การใช้แ บบสอบถามกับ
บุคลากรระดับต่างๆ ขององค์กร รวมทัง้ ศึกษาระบบสมรรถนะจากสถาบันองค์กรคู่แข่ง หรือองค์กรที่
มีโครงสร้างภารกิจการดําเนินงานคล้ายคลึง/ใกล้เคียงกับองค์กรของเรา เพื่อนํามาวิเคราะห์และเป็ น
แนวทางในการให้คาํ ปรึกษาและกําหนดสมรรถนะของบุคลากรให้ถูกต้อง เหมาะสมและท้าทายมากขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบกับองค์กรต่างๆ
3) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาระบบสมรรถนะ
ในขัน้ ตอนนี้ ควรมีการจัดประชุ มเชิงปฏิบ ตั ิการเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องค์กร เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงมาร่วมกําหนดสมรรถนะองค์กร (Organizational Competency) และ
ค้นหาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทัง้ นี้เพราะผูบ้ ริหารระดับสูงจะทราบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ทิศทางนโยบาย และเป้ าหมายในการดําเนินงานขององค์กร รวมทัง้ ปั ญหาอุปสรรค
ต่างๆ อย่างดี จึงกําหนดสมรรถนะขององค์กรได้ชดั เจนและตรงประเด็นมากกว่าบุคลากรกลุ่มอื่นๆ
เมื่อกําหนดสมรรถนะองค์กรและสมรรถนะหลักเสร็จเรีย บร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่ อไปก็ควรกําหนด
สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ทัง้ สมรรถนะร่วม และสมรรถนะเฉพาะทาง
ของแต่ละสายวิชาชีพ (Common & Specific Functional Competency) โดยกลุ่มเป้ าหมายควรเป็ น
Key Persons ทีเ่ ป็ นตัวแทนจากสายวิชาชีพต่างๆ

50
4) การให้คาํ ปรึกษาเพือ่ พัฒนาระบบสมรรถนะ
ภายหลัง จากจบการประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก ารแล้ว คณะที่ป รึก ษา/วิท ยากรควร
มอบหมายให้คณะทํางานแต่ละสายวิชาชีพกลับไปปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะตามสายวิชาชีพ
ของตน ประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อเตรียมกลับมาร่วมพัฒนากับทีมที่ปรึกษา/วิทยากร หลังจากนัน้
คณะที่ปรึกษา/วิทยากรควรให้คําปรึกษาและชี้แนะ (Competency Consulting & Coaching) การ
พัฒนาสมรรถนะในแต่ละวิชาชีพให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากขึน้ พร้อมกับการเทียบสมรรถนะ
ตามสายวิชาชีพกับตําแหน่งงาน (Functional Competency Mapping with Job Position)
5) การรวบรวมและจัดทําพจนานุ กรมสมรรถนะ
ขัน้ ตอนนี้คณะทีป่ รึกษาและคณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กร ร่วมกัน
ทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร การจัดทําพจนานุ กรมสมรรถนะแต่ละตัว (คําอธิบายรายละเอียด
พฤติกรรมเพิม่ เติม วิธกี ารประเมินผลและแนวทางการพัฒนา) และจัดทําการเทียบสมรรถนะหลักกับ
ตําแหน่งงาน (Core Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณาว่าแต่ละตําแหน่ งควร
จะมีระดับความสามารถมาตรฐานอยู่ในระดับใด คณะที่ปรึกษาฯ รวบรวมสมรรถนะทัง้ หมด และ
จัด ทํ า คู่ มือ พจนานุ ก รมสมรรถนะขององค์ ก ร (Competency Dictionary) เพื่อ จัด เป็ นหมวดหมู่
สมรรถนะและใช้เป็ นมาตรฐานกลางเผยแพร่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ ตลอดจนขออนุ มตั ใิ ช้
ระบบสมรรถนะขององค์กรจากผูบ้ ริหารระดับสูง
6) การสือ่ สารและการประเมินสมรรถนะ
ขัน้ ตอนนี้เป็ นอีกขัน้ ตอนหนึ่งที่มคี วามสําคัญไม่น้อยกว่าขัน้ ตอนที่กล่าวมาแล้ว
กล่าวคือเมื่อพัฒนาระบบสมรรถนะเสร็จแล้วจะต้องทําการสื่อสารหรือถ่ายทอดระบบสมรรถนะให้กบั
บุ ค ลากรทุ ก คนรับ ทราบรายละเอีย ดของระบบสมรรถนะ ตัง้ แต่ แนวคิด หลักการ ประโยชน์ ของ
สมรรถนะ ขัน้ ตอนการพัฒนาพจนานุ กรมสมรรถนะ วิธกี ารประเมินสมรรถนะ และนโยบายการนํ า
ระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
เห็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการนําไปใช้ในการวัดประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
7) รวบรวมข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะ
เมื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
ตัง้ แต่แนวคิดหลักการ ประโยชน์ ของสมรรถนะ ขัน้ ตอนการพัฒนาพจนานุ กรมสมรรถนะ วิธกี าร
ประเมินสมรรถนะ และนโยบายการนําระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว ก็ทํา
การประเมินสมรรถนะบุคลากรเป็ นรายบุคคล
8) จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ในการจัด ทําแผนพัฒ นาสมรรถนะรายบุ ค คลให้บุ ค ลากรที่จะได้รบั การพัฒ นา
สมรรถนะทุกคนมีโอกาสตัดสินใจหรือวางแผนด้วยตนเองว่าจะพัฒนาสมรรถนะหลักใดก่อนเป็ น
อันดับแรก โดยอาจมีกระบวนการสนับสนุ นการดําเนินการด้วยการตัง้ คําถามกับผูร้ บั การพัฒนาว่า
สมรรถนะหลักตัวใดทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายในการทํางานปั จจุบนั ให้ดที ส่ี ดุ
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9) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ
บุ คลากรปฏิบ ตั ิงานตามหน้ าที่รบั ผิดชอบตามแผนพัฒ นาสมรรถนะรายบุ ค คล
(Individual Development Plan: IDP) ทีก่ ําหนดไว้ในพจนานุ กรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)
ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาอื่นๆ
10) ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ
หลัง จากเสร็จ สิ้น กระบวนการพัฒ นาสมรรถนะของตนเองตามแผนพัฒ นา
สมรรถนะรายบุคคลแล้วให้มกี ารประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข
ในผลที่เกิด จากการพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร เพื่อให้เป็ นข้อมูล พื้น ฐานในการวางแผนการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเป็ นลําดับต่อไป
จากที่ก ล่ าวมาข้า งต้ น อาจสรุป ได้ว่า การพัฒ นาสมรรถนะเป็ นการพัฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบ ัติงานและการพัฒ นาศักยภาพของแต่ ละบุ ค คลในการปฏิบ ัติงานตาม
บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรหรือหน่ วยงาน ซึ่งขัน้ ตอนในการ
พัฒนาสมรรถนะ อาจแบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอนหลัก ได้ดงั นี้ 1) วิเคราะห์สมรรถนะจากการวิเคราะห์งาน
และการประเมินตนเอง 2) กําหนดมาตรฐานสมรรถนะและประเมินสมรรถนะ 3) จัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะตนเอง 4) พัฒ นาตนเองตามแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง 5) ประเมิน ผลการพัฒ นา
สมรรถนะ 6) กํากับและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
6. การประเมิ น สมรรถนะ
6.1 ความหมายและแนวคิ ด ของการประเมิ น สมรรถนะ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ม.ป.พ.: 2) กล่าวว่า การ
ประเมินสมรรถนะ เป็ นกระบวนการตัดสิน ตีค่า หาคุณภาพของความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจต
คติ และบุ ค ลิกภาพของบุ คคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบ ัติงานสําหรับ เป็ น ข้อมูล นํ าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานทีก่ ําหนด เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้อ งการ และเป้ าหมายขององค์ก ร ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ฐิติพ ัฒ น์ พิช ญธาดาพงศ์ (2549: 56) ที่
กล่าวถึงการประเมินสมรรถนะไว้ว่า การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) หมายถึง
กระบวนการในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลใน
ขณะนัน้ เปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะทีอ่ งค์กรคาดหวังในตําแหน่ งงานนัน้ ๆ ว่าได้ตามทีค่ าดหวัง
หรือมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด การประเมินสมรรถนะควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. ประเมินอย่างเป็ นระบบ (Systematic)
2. มีวตั ถุประสงค์ในการประเมินอย่างชัดเจน (Objective)
3. เป็ นกระบวนการทีส่ ามารถวัดประเมินได้ (Measurable)
4. เครือ่ งมือมีความเทีย่ ง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)
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ซึง่ ในการประเมินสมรรถนะ องค์กรจะต้องพิจารณาว่าจะให้ใครเป็ นผูป้ ระเมินสมรรถนะ
นัน้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม ความพร้อม และวัฒนธรรมขององค์กร เป็ นต้น ผูท้ ่สี ามารถประเมิน
สมรรถนะได้ มีดงั นี้
1. ผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้น (Immediate Supervisor)
2. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Subordinates)
3. เพือ่ นร่วมงาน (Peers)
4. ประเมินตนเอง (Self-assessment)
5. ประเมินโดยลูกค้า (Customer Assessment)
6. ประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee)
เช่ น เดีย วกับ เกริก เกีย รติ ศรีเสริม โภค (2546: 85) ที่ก ล่ า วไว้ว่ า การประเมิน ผล
ความสามารถเชิ ง สมรรถนะ ถื อ เป็ นขัน้ ตอนที่ สํ า คัญ อี ก ขัน้ ตอนหนึ่ ง ของการพั ฒ นาระบบ
ความสามารถเชิงสมรรถนะในองค์กร เพราะว่าการประเมินผลจะทําให้องค์กรทราบว่าบุ คลากร
หน่ วยงาน และองค์กรในภาพรวม ความสามารถเชิงสมรรถนะในความเป็ น จริงกับ มาตรฐานที่
กําหนดไว้มคี วามแตกต่าง (GAP) มากน้อยแค่ไหน การทีจ่ ะประเมินผลความสามารถเชิงสมรรถนะ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ ปั จจัยจําเป็ นคือ จะต้องพัฒนา และประยุกต์เครื่องมือใช้ในการประเมินทีม่ คี วาม
เหมาะสม อาทิ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมิน และแบบบันทึกรายการ เป็ นต้น
สรุป ได้ว่ า การประเมิน สมรรถนะ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อ มู ล เกี่ย วกับ
สมรรถนะของบุ คคล แล้วนํ ามาเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ท่ีกําหนด/ความคาดหวังขององค์กร เป็ น
กระบวนการทีช่ ่วยให้บุคลากรได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และเจตคติ ทีม่ คี วามสอดคล้อง
และสนับ สนุ น ต่ อ เป้ าหมายขององค์ก ร ความสําเร็จในการปฏิบ ัติงาน เพื่อ ทําให้ท ราบถึงระดับ
สมรรถนะของบุคคลที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั กับสมรรถนะทีค่ าดหวัง และนํ าผลทีไ่ ด้มาเป็ นข้อมูลสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอนาคต ซึ่งจะนํ าไปสู่การเพิม่ สมรรถนะขององค์กรโดยรวมได้
เป็ นอย่างดี
6.2 วิ ธ ีก ารและเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการประเมิ น สมรรถนะ
เดสเลอร์ (Dessler. 1997: 500 – 511) ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นทางการ มีดงั นี้
1. วิธกี ารประเมินแบบกราฟ (Graphic Rating Scale Method) เป็ นเทคนิควิธีท่ี
นิยมใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด แบบประเมินจะมีสเกลแสดงรายการคุณลักษณะ
และช่วงของผลการปฏิบ ัติงานของบุ คลากรแต่ ล ะคน บุ คลากรจะได้รบั การจัดลําดับ ด้ว ยการให้
คะแนนที่จะอธิบายถึงระดับ การปฏิบตั ิงาน ในแต่ ละคุณ ลักษณะ เช่น คุณ ภาพงาน ปริมาณงาน
ความเชื่อถือได้ เป็ นต้น
2. วิ ธี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ท างเลื อ ก (Alternation Ranking Method) เป็ น ก ารจั ด
เรียงลําดับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านจากดีทส่ี ุดไปสู่ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านดีน้อยทีส่ ุด โดยถือเกณฑ์คุณลักษณะ
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งานเฉพาะอย่าง โดยการเขียนรายชื่อบุคลากรทุกคนที่จะให้ค่าคะแนน แล้วจัดเรียงลําดับบุคลากร
จากผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากทีส่ ดุ ไปสูผ่ ทู้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยทีส่ ดุ
3. วิธเี ปรียบเทียบเป็ นคู่ (Paired Comparison Method) เป็ นการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ ุคลากรแต่ละคนจะถูกเปรียบเทียบกับทุกๆ คนในกลุ่มทีล่ กั ษณะงานเปรียบเทียบกันได้
และการประเมินบุคลากรแต่ละคนเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยเป็ นคู่ๆ จากนัน้ พิจารณาคุณลักษณะ
บุคลากรแต่ละคนแล้วชีว้ า่ คนใดดีกว่ากันในแต่ละคูใ่ นกลุ่ม
4. วิธีก ารกระจายความถี่ (Forced Distribution Method) เป็ นการประเมิน การ
ทํ างานของบุ ค ลากรแต่ ล ะคน ซึ่งผู้ป ระเมิน จะต้องกําหนดบุ ค ลากรเป็ น กลุ่ ม โดยยึด เกณฑ์ก าร
ปฏิบตั งิ านแล้ว กระจายความถีใ่ นรูปโค้งปกติ การตัดสินใจการกระจายบุคลากรมี ดังนี้
4.1 มีผลการปฏิบตั งิ านในระดับสูงให้ ร้อยละ 15
4.2 มีผลการปฏิบตั งิ านในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ให้รอ้ ยละ 20
4.3 มีผลการปฏิบตั งิ านในระดับปานกลาง ให้รอ้ ยละ 30
4.4 มีผลการปฏิบตั งิ านค่อนข้างตํ่า ให้รอ้ ยละ 20
4.5 มีผลการปฏิบตั งิ านในระดับตํ่า ให้รอ้ ยละ 15
5. วิธีก ารประเมิน โดยใช้เหตุ ก ารณ์ สําคัญ (Critical Incident Method) เป็ น การ
ประเมินการทํางานที่ให้ผู้ประเมินรายงานเหตุการณ์ ท่จี ะอธิบายพฤติกรรมการทํางานข้อความที่
รายงานถือว่า เป็ นเหตุ การณ์ สําคัญที่จะใช้เป็ นตัวอย่างการทํางานที่ดี หรือไม่ดใี นการให้คะแนน
บุคคล หัวหน้างานจะต้องบันทึกประจําวันเหตุการณ์พฤติกรรมการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่
ละคน และทุ ก 6 เดือ นจะมาประชุ ม ร่ว มกัน เพื่อ อภิป รายผลการปฏิบ ัติงานที่ดีแ ละไม่ดีโดยใช้
เหตุการณ์สาํ คัญเป็ นตัวอย่าง
6. รูปแบบการเรียงความบรรยาย (Narrative Forms) เป็ นการประเมินโดยการ
เขีย นบรรยาย เพื่อ ประเมิน บุ ค ลากรในด้านมาตรฐาน ความก้าวหน้ า และการพัฒ นางาน การ
วิเคราะห์ และวางแผนปรับ ปรุงการประเมิน ผล เพื่อ ช่ว ยให้บุ ค ลากรสามารถปฏิบ ัติงานได้ต าม
มาตรฐาน ในขัน้ สุ ด ท้ายจะสรุป อภิป รายผลการปฏิบ ัติง าน โดยมุ่ ง เน้ น ด้า นการแก้ปั ญ หาการ
ปฏิบตั งิ าน
7. สเกลการจัดลําดับ พฤติก รรม (Behaviorally Anchored Rating Scales) เป็ น
วิธกี ารประเมิน โดยการรวมข้อดีของแบบเรียงความบรรยาย และแบบใช้เหตุการณ์สําคัญและการ
จัด ลําดับ ด้ว ยการกํ าหนดสเกลประมาณของผลการปฏิบ ัติงานว่าดี หรือไม่ดี พร้อมกับ ประเมิน
พฤติก รรม ซึ่ง ประกอบด้ว ย 5 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ 1) วิเคราะห์เหตุ ก ารณ์ สํา คัญ 2) พัฒ นาผลการ
ปฏิบ ัติงานด้านต่ างๆ 3) กํ าหนดเหตุ ก ารณ์ ใหม่ 4) กําหนดสเกลของเหตุ การณ์ และ 5) พัฒ นา
เครือ่ งมือ
8. วิธีก ารบริห ารจัด การตามวัต ถุ ป ระสงค์ (Management by Object Method)
เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์การทํางานโดยบุคลากร การกําหนดแผนปฏิบตั ิ โดยระบุถงึ วิธกี ารทีจ่ ะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ มีการยินยอมให้บุคลากรปฏิบตั ิ ตามแผนการวัดผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์และ

54
แก้ไข วัต ถุ ป ระสงค์ได้เมื่อ จําเป็ น รวมทัง้ การกํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใหม่ สําหรับ อนาคต วิธีก าร
ดังกล่าวมี 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) กําหนดเป้ าหมายขององค์กร 2) กําหนดเป้ าหมายของแผนก 3)
อภิปรายเป้ าหมายของแผนก 4) กําหนดขอบเขตและผลที่คาดหวัง 5) ทบทวนผลการปฏิบตั :ิ การ
วัดผลลัพธ์ และ 6) จัดให้มกี ารป้ อนกลับ
คาร์เรล; คูสมิตส์; และ เอลเบอร์ต (Carrell; Kuzmits; & Elbert. 1992: 252)
กล่าวถึงวิธกี ารประเมินสมรรถนะไว้ 6 รูปแบบ ดังนี้
1. วิธีก ารประเมิน แบบมาตราส่ว นซึ่งแบ่ ง ออกเป็ นวิธีก ารประเมิน แบบกราฟ
(Graphic Scales) และวิธกี ารประเมินแบบไม่ใช้กราฟ (Non-Graphic Scales)
2. วิธกี ารประเมินแบบเปรียบเทียบ (Comparative Methods) แบ่งออกเป็ น 3 วิธี
คือ แบบจัดอันดับ (Ranking) แบบวิธกี ารกระจายตามเปอร์เซ็นต์ท่กี ําหนด (Forced Distribution)
แบบจับคูเ่ ปรียบเทียบ (Paired Comparison)
3. วิธีก ารประเมิน โดยเน้ น เหตุ ก ารณ์ วิก ฤต แบ่ ง ออกเป็ น 3 วิธี คือ รายงาน
ประจํ า ปี (Annual Review) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบเน้ น พฤติก รรมสํ า คัญ
(Behaviorally Anchored Rating Scales - BARS)
4. วิธกี ารประเมินแบบเขียนคําบรรยาย (Essay)
5. วิธี ก ารประเมิ น โดยยึ ด วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานเป็ นหลัก (Management by
Objectives - MBO)
6. วิธผี สมผสาน (Combination Methods) เป็ นการใช้วธิ กี ารประเมินมากกว่าหนึ่ง
วิธี อยู่ ในแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านในใบเดีย วกัน เช่ น บริษัท เคนตัก กี้ (Kentucky Fried
Chicken) ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เป็ นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ
คือ ดีเลิศ พอใจ ไม่พงึ พอใจ และให้เขียนคําบรรยายสัน้ ๆ ลงในทุกหัวข้อของการประเมิน
สคาเพลโล; เลดวินกา; และเบอร์กแมน (Scarpello; Ledvinka; & Bergman. 1995:
557 - 597) ได้กล่าวถึงวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ไว้ดงั นี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยใช้มาตรฐานของการปฏิบตั งิ าน (Evaluation
Against Common Performance Standards) เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนดมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ หรือบางครัง้ เรียกว่า การประเมินแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ซึ่งนิยมใช้กนั มาก มี
4 วิธี คือ
1.1 วิธกี ารให้คะแนนตามมาตราส่วน
1.2 การใช้มาตราส่วนมาตรฐาน
1.3 วิธกี ารประเมินแบบรายการตรวจสอบ
1.4 วิธกี ารประเมินแบบเน้นพฤติกรรมสําคัญ
2. การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็ นหลัก (Goal Oriented) แบ่งออกเป็ น
2.1 การประเมินโดยยึดผลงานเป็ นหลัก (Results Oriented)
2.2 การประเมินโดยยึดผลผลิตเป็ นหลัก (Output Oriented)
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548ข: 19) ได้เสนอวิธกี ารประเมิน
สมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. วิธีท ดสอบผลงาน (Tests of Performance) เป็ นแบบทดสอบที่ให้ผู้รบั การ
ทดสอบทํางานบางอย่าง เช่น การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกตอบข้อทีถ่ ูกทีส่ ดุ หรือการคิดว่า ถ้า
รูปทรงเรขาคณิตทีแ่ สดงบนจอหมุนไปแล้วจะเป็ นรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมา เพื่อวัด
ความสามารถของบุ ค คล (Can Do) ภายใต้เงื่อ นไขของการทดสอบ ตัว อย่ างของแบบทดสอบ
ประเภทนี้ ได้ แ ก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั ว่ ไป (General Mental Ability)
แบบทดสอบทีว่ ดั ความสามารถเฉพาะ เช่น ความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก และแบบทดสอบทีว่ ดั
ทักษะ หรือความสามารถทางด้านร่างกาย
2. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกต (Behavior Observations)
เป็ น แบบทดสอบที่เกี่ย วข้อ งกับ การสัง เกตพฤติก รรมของผู้รบั การทดสอบ ในบางสถานการณ์
แบบทดสอบประเภทนี้ ต่างจากประเภทแรกตรงที่ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ได้ต้องพยายามทํางาน
อะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดีแล้ว แต่เป็ นการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรม ในบาง
สถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคม พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณ์กอ็ าจจัด
อยูใ่ นกลุ่มนี้ดว้ ย
3. วิธีก ารประเมิน ตนเอง (Self Reports) เป็ น แบบทดสอบที่ให้ผู้ต อบรายงาน
เกีย่ วกับตนเอง เช่น ความรูส้ กึ ทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบสอบถาม
แบบสํารวจความคิดเห็นต่ างๆ การตอบคําถามประเภทนี้ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ที่
แท้จริงของผูต้ อบก็ได้ การทดสอบบางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็ นการผสมกันระหว่างวิธกี าร
ประเมินตามพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกต (Behavior Observations) และวิธีการประเมินตนเอง
(Self Reports) เพราะการถามคําถามในการสัมภาษณ์ อาจเกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ความคิด และ
ทัศนคติของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ และในขณะเดียวกันผูส้ มั ภาษณ์กส็ งั เกตพฤติกรรมของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ด้วย
ฐิติพ ัฒ น์ พิช ญธาดาพงศ์ (2549: 56-61) กล่ าวว่า การประเมิน ระบบสมรรถนะมี
วัตถุประสงค์เพื่อนํ ามาใช้วดั ระดับความสามารถทีม่ อี ยู่จริงของบุคลากร เปรียบเทียบกับระดับของ
สมรรถนะทีอ่ งค์กรคาดหวังในแต่ละตําแหน่งงาน ทัง้ นี้การประเมินของแต่ละองค์กรนัน้ อาจแตกต่าง
กันไปขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ในการนํ าระบบสมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจน
ทรัพยากรและเวลา วิธกี ารประเมินระบบสมรรถนะ อาจแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา (Boss Assessment) เป็ นเทคนิคการประเมิน
สมรรถนะทีใ่ ห้ผบู้ งั คับบัญชาเป็ นผูป้ ระเมินผูใ้ ต้บงั คับบัญชาฝ่ ายเดียวเพราะเชื่อว่าผูบ้ งั คับบัญชา จะ
รูจ้ กั ผู้ใต้บ งั คับ บัญ ชามากที่สุด และต้องรับ ผิดชอบการทํางานของผู้ใต้บงั คับบัญ ชา ข้อจํากัดคือ
ผูบ้ งั คับบัญชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดเวลา การประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชา
ใกล้ชดิ แต่เพียงฝ่ ายเดียวอาจไม่สามารถให้คาํ แนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน และอาจมีความ
เอนเอียงหรืออคติกบั ลูกน้องบางคนได้
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2. การประเมินตนเองและผูบ้ งั คับบัญชา (Self & Boss Assessment) เป็ นเทคนิค
การประเมิน สมรรถนะที่ได้รบั ความนิ ยมมากที่สุด เพราะเปิ ดโอกาสให้ท งั ้ ผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชาและ
ผูบ้ งั คับบัญชาร่วมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือและตกลงร่วมกัน วิธนี ้ีทําได้งา่ ย ประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่ ข้อจํากัด คือบางครัง้ ผลการประเมินที่พนักงานประเมินกับ ผู้บ งั คับ บัญ ชาอาจมีผล
ประเมิน ไม่ ต รงกัน ทํ า ให้ต กลงกัน ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลให้เกิด ความขัด แย้ง วิธีแ ก้ ไ ข คือ พนั ก งานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องบันทึกพฤติกรรมระหว่างช่วงเวลาการประเมินไว้ให้ชดั เจนและนํ ามาใช้ประกอบ
ในช่ ว งการสรุ ป ระดับ สมรรถนะร่ ว มกัน การประเมิน ตนเองและผู้ บ ัง คับ บัญ ชา (Self & Boss
Assessment) มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ตัวบุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง
2. ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรทีเ่ ป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ปรึกษาหารือและสรุป โดยความเห็นร่วมของผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. คณะกรรมการบุคคลของแต่ละหน่วยงานองค์กร ให้ความเห็นชอบผลการ/
ประเมิน
5. ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงานองค์กรให้การ/
ดูแลพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะตามความคาดหวังขององค์กร
ข้อจํากัดของวิธนี ้ีกค็ อื การประเมินตนเอง ผูป้ ระเมินมักจะประเมินตนเองสูงกว่า
ความเป็ นจริงหรือสูงกว่าทีผ่ บู้ งั คับบัญชาประเมินให้ และผูบ้ งั คับบัญชาก็มกั จะประเมินสมรรถนะของ
ลู ก น้ อ งตํ่ า กว่ า ความเป็ นจริง และมัก มีค วามขัด แย้ ง เกิ ด ขึ้น เมื่อ มาปรึก ษาหารือ สรุ ป ร่ ว มกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา แนวทางแก้ไข คือ ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสมรรถนะ
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในช่วงประเมินไว้เป็ นหลักฐานขณะเดียวกัน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะต้องบันทึก
พฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสมรรถนะของตนไว้เป็ นหลักฐานเช่นเดียวกันและนํ ามาใช้ยนื ยันในช่วง
ปรึกษาหารือและสรุปสมรรถนะร่วมกัน นอกจากนี้ผบู้ งั คับบัญชาควรมีทกั ษะในการให้คาํ ปรึกษาทีด่ ี
แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
3. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เป็ นเทคนิคการ
ประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวัดความรูห้ รือทักษะตามสมรรถนะทีก่ ําหนด เช่นแบบปรนัย
เลือกตอบ แบบอัตนัยโดยให้ผเู้ ข้าทดสอบเขียนอธิบายคําตอบ แบบทดสอบประเภทนี้ ออกแบบมา
เพือ่ วัดความสามารถของบุคคล (Can Do) ภายใต้เงือ่ นไขของการทดสอบ ตัวอย่างของแบบทดสอบ
ประเภทนี้ ได้ แ ก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัว่ ไป (General Mental Ability)
แบบทดสอบที่วดั ความสามารถเฉพาะ เช่น Spatial Ability หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก
และแบบทดสอบทีว่ ดั ทักษะหรือความสามารถทางด้านร่างกาย เป็ นต้น
4. การประเมิน พฤติก รรมจากเหตุ ก ารณ์ ห รือ สถานการณ์ ท่ีสํา คัญ ๆ (Critical
Incident) เป็ นเทคนิคการประเมินสมรรถนะทีม่ ุ่งเน้นให้ผปู้ ระเมินพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรมหลักๆ
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จากเหตุ ก ารณ์ ห รือสถานการณ์ ท่ีผู้ถูก ประเมิน แสดงพฤติก รรมและนํ ามาเปรีย บเทีย บกับ ระดับ
สมรรถนะทีค่ าดหวังว่าสูงหรือตํ่ากว่า
5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เป็ นวิธกี ารประเมินทีง่ า่ ยทีส่ ดุ โดยให้ผถู้ ูก
ประเมินเขียนบรรยายผลการปฏิบตั งิ านในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาว่า ตนใช้ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม
อะไรบ้าง หลังจากนัน้ ผูป้ ระเมินจะวิเคราะห์พฤติกรรมจากเรียงความว่าผูถ้ ูกประเมินมีสมรรถนะแต่
ละตัวอยูร่ ะดับใด
6. ประเมิน โดยการสัม ภาษณ์ (Interview) เป็ นเทคนิ ค ที่ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาหรือ
ผูป้ ระเมินทําการ สัมภาษณ์ผใู้ ต้บงั คับบัญชาตามสมรรถนะทีก่ ําหนด และประเมินว่าเขามีสมรรถนะ
อยู่ระดับ ใด การใช้เทคนิ ค นี้ มีข้อจํากัด คือต้องใช้เวลามากในกรณี ท่ีมีผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชามากต้อง
เสียเวลามาก วิธกี ารนี้เหมาะสําหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพือ่ เลื่อนตําแหน่งงาน หรือสัมภาษณ์คนเข้า
ทํางาน เป็ นต้น
7. การประเมิน โดยใช้แ บบสอบถาม (Rating Scale) เป็ นเทคนิ ค การประเมิน
สมรรถนะที่สร้างแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมนี้สร้างได้
หลายแบบ แบบที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ แบบประเมินที่ใช้ความถี่ห รือปริมาณกําหนดระดับ
(Likert Scale) ดังตาราง 5 เป็ นตัวอย่างของการนําสมรรถนะการแก้ไขปั ญหาและการตัดสินใจระดับ
1 (ข้อ 1-3) ระดับที่ 2 (ข้อ 4-5) มาเขียนเป็ นแบบประเมิน
ตาราง 3 ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินสมรรถนะ (ด้านการแก้ไขปั ญหาและการตัดสินใจ)

การแก้ไขปั ญหาและการตัดสินใจ

ข้อ
ลักษณะพฤติกรรม
1 ระบุผลการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา โดย
อ้างอิงถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีเหตุผล
2 กําหนดทางเลือกของแนวทางแก้ปัญหาทีไ่ ด้
จากผลการวิเคราะห์
3 เลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากทางเลือกที่
กําหนดได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมิน
ตนเอง

1 2 3 4 5
3
4
3

รวมผล
การ
ประเมิน
ตนเอง

3
4
3

ความเห็น
เพิม่ เติม
(ระบุตวั อย่าง
เหตุการณ์
ทีแ่ สดง
พฤติกรรม
ทีป่ ระเมิน)
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ตาราง 3 (ต่อ)

การแก้ไขปั ญหาและการตัดสินใจ

ข้อ

ลักษณะพฤติกรรม

4 ตัดสินใจแก้ไขและคลีค่ ลายปั ญหาได้
ตามลําดับความสําคัญ
5 กําหนดแนวทางป้ องกันปั ญหาทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ ล่วงหน้าได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

ผลการประเมิน
ตนเอง

รวมผล
การ
ประเมิน
ตนเอง

ความเห็น
เพิม่ เติม
(ระบุตวั อย่าง
เหตุการณ์
ทีแ่ สดง
พฤติกรรม
ทีป่ ระเมิน)

1 2 3 4 5
3

3.33
3

3

3

3
ทีม่ า: ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์. (กรกฎาคม-กันยายน, 2549). ยุทธวิธกี ารใช้ระบบ
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ เพือ่ ผลักดันองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง.
วารสารดํารงราชานุ ภาพ. 6(20): 59.
8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบ ตั ิงาน (Behaviorally Anchored Rating:
BARS) เป็ นเทคนิ ค การประเมิน สมรรถนะที่มุ่ งประเมิน พฤติก รรมหลัก ที่ค าดหวัง (Key Result
Areas) ในสมรรถนะตัวนัน้ ๆ โดยแบ่งช่วงการให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมทีแ่ สดงออกระหว่าง 1-9
ช่วงตามแนวดิง่ ลงมา สําหรับผูป้ ระเมินอาจเป็ นได้ทงั ้ ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หรือร่วมกันทัง้ 3 ฝ่ ายเพือ่ ประเมินสมรรถนะของบุคลากร ดังภาพประกอบ 7
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กํ า หนดแผนงานหลัก ปั จจัย ที่ ม ี ผ ลต่ อ
ความสํา เร็จ วิเคราะห์แ ละประเมิน ความ
เป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
ติ ด ตาม ควบคุ ม ก ารบ ริ ห ารโค รงการ

จัด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานของโครงการ
และวางแผนจัด สรรทรัพ ยากรได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและคุม้ ค่า

ปฏิบตั งิ านตามแผนงานที่ได้รบั มอบหมาย
ได้ ถู ก ต้ อ งตรงตาม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ

กํ า หนดทิศ ทาง กลยุ ท ธ์ ใ นการบริห าร
โครงการ ติด ตาม ประเมิน ผล รวมทัง้
บริหารโครงการขนาดใหญ่ทม่ี คี วาม
เชื่ อ มโยงกับ ระบบงานหลายระบบใน

ร่วมจัดทําแผนการดําเนินงาน ใช้เครื่องมือ
ต่างๆ และแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นได้
Level 1: 1-2
Level 2: 2.1 – 3.5
Level 3: 3.5 – 4.5
Level 4: 4.6 – 7

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างการประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน (Behaviorally Anchored Rating)
ทีม่ า: ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์. (2549). ยุทธวิธกี ารใช้ระบบสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ ผลักดันองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง. วารสารดํารงราชานุภาพ. 6(20): 60.
9. ประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 นี้ เป็ นการประเมิน โดยใช้เครื่อ งมือ ที่เป็ นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือ แบบ
ประเมิน จากพฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ติ ง าน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยให้ ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ ผู้ถูกประเมินเป็ นผู้ประเมินสมรรถนะ เช่น ผู้บงั คับบัญ ชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้ อง
ลูกค้า เป็ นต้น และเมื่อทุกคนประเมินเสร็จแล้วก็หาข้อสรุปว่าผูถ้ ูกประเมินมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับใด
ข้อดีของการประเมินแบบนี้กค็ อื การประเมินโดยบุคคลหลายคนหลายระดับทําให้มหี ลายมุมมอง ลด
อคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ข้อจํากัดคือมีภาระเอกสารจํานวนมาก บางครัง้ ผูป้ ระเมินมี
ความเกรงใจทําให้ประเมินสูงกว่าความเป็ นจริง หรือเกิดพฤติกรรมฮัว้ ซึง่ กันและกันเป็ นต้น
10. การประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) เป็ นเทคนิคการประเมิน
ทีใ่ ช้เทคนิคหลายๆ วิธรี ว่ มกันและใช้บุคคลหลายคนร่วมกันประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศกึ ษา เป็ นต้น ข้อดีของ
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การประเมินแบบนี้คอื ผลการประเมินมีความเที่ยง และความเชื่อถือได้สูงเพราะใช้เทคนิคหลายวิธี
ร่วมกันใช้คนหลายคนช่วยกันประเมิน ส่วนข้อจํากัดก็คอื ต้องเสียค่าใช้จา่ ยสูง ใช้เวลามาก เป็ นต้น
มณีโชติ บํารุงผล; และวลัยลักษณ์ อนุพนั ธนันท์ (2549: 96) ได้กล่าวไว้วา่ ก่อนจะ
กล่าวถึงการประเมินรูปแบบสมรรถนะ ควรทําความเข้าใจประเภทของการวัดและการประเมินผล ซึง่
แบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ
1. การทดสอบการปฏิบ ตั ิงาน (Test of Performance) เป็ น การทดสอบให้ผู้รบั
การทดสอบทํางานบางอย่าง เช่น การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกตอบข้อทีถ่ ูกทีส่ ุด หรือการคิด
ว่าถ้ารูป ทรงเรขาคณิ ต ที่แ สดงบนจอหมุน ไปแล้วจะเป็ น รูป ใด ในบางสถานการณ์ แ บบทดสอบ
ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can Do) ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ
ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทนี้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัวไป
่ (General
Mental Ability) แบบทดสอบที่วดั ความสามารถเฉพาะ เช่น ความสามารถพิเศษ (Spacial Ability)
หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์ก ลไก และแบบทดสอบที่วดั ทักษะ หรือความสามารถทางด้าน
ร่างกาย
2. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observations) เป็ นแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง
กับการสังเกตพฤติกรรมของผู้รบั การทดสอบในบางสถานการณ์ แบบทดสอบประเภทนี้ต่างจาก
ประเภทแรกตรงทีผ่ เู้ ข้ารับการทดสอบไม่ตอ้ งพยายามทํางานอะไรบางอย่างทีอ่ อกแบบมาเป็ นอย่าง
ดีแล้ว แต่เป็ นการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการ
เข้าสังคม พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณ์กอ็ าจจัดอยูใ่ นกลุ่มนี้ดว้ ย
3. การรายงานตนเอง (Self Reports) เป็ นแบบทดสอบที่ ใ ห้ ผู้ ต อบรายงาน
เกี่ ย วกั บ ตนเอง เช่ น ความรู้ ส ึ ก ทั ศ นคติ ความเชื่ อ ความสนใจ แบบทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพ
แบบสอบถาม แบบสํารวจความคิดเห็นต่างๆ การตอบคําถามประเภทนี้ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ความรูส้ กึ ที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้ การทดสอบบางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์ อาจเป็ นการผสมกัน
ระหว่างการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observations) และการรายงานตนเอง (Self Reports)
เพราะการถามคําถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ความคิด และทัศนคติของผูถ้ ูก
สัมภาษณ์และในขณะเดียวกันผูส้ มั ภาษณ์กส็ งั เกตพฤติกรรมของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ดว้ ยในขณะเดียวกัน
ศิรริ ตั น์ พิรยิ ธนาลัย; และจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2553: 94-119) กล่าวถึง
การประเมินสมรรถนะไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่
1. การประเมินสมรรถนะเพือ่ การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
1.1 การเก็บตัวอย่าง
การจะประเมิน ว่ า ผู้เข้า รับ การคัด เลือ กมีส มรรถนะตรงตามต้ น แบบที่พึง
ประสงค์หรือไม่ และมีความลึกในระดับทีก่ ําหนดไว้หรือไม่ เงื่อนไขสําคัญทีจ่ ะต้องใส่ใจ คือ วิธกี าร
ได้มาซึ่งตัวอย่างพฤติกรรมทีแ่ สดงสมรรถนะ โดยทัวไปการประเมิ
่
นสมรรถนะเพื่อสรรหามักใช้การ
สัมภาษณ์ บางครัง้ อาจใช้การสอบข้อเขียน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ
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1.1.1 แบบ Operant : เครื่อ งมือ ที่อ อกแบบให้ผู้ให้ข้อ มูล แสดงออกตาม
ธรรมชาติของตนเอง ปราศจากการชีน้ ํา
1.1.2 แบบ Respondent : เครื่องมือที่ออกแบบให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตอบสนองต่อ
สถานการณ์ คําถาม หรือสัญญาณบางอย่าง ตัวอย่างแบบประเมินลักษณะนี้ทพ่ี บได้บ่อย คือ แบบ
ประเมินทีใ่ ห้ผถู้ ูกประเมินเลือกจากคําตอบทีก่ าํ หนดให้ (Mutiple Choices)
เครือ่ งมือทีจ่ ะทําให้ได้ตวั อย่างพฤติกรรมทีส่ ะท้อนได้ถงึ ระดับใต้น้ําอย่างลึกซึง้
คือ เครื่องมือแบบ Operant Test เท่านัน้ นอกจากนี้ผูเ้ ก็บข้อมูลยังต้องได้รบั การฝึ กฝนให้มที กั ษะ
การเก็บข้อมูลลักษณะดังกล่าวด้วยเพื่อลดปั ญหาการที่วธิ ีปฏิบตั ิในขณะเก็บข้อมูลทําให้เกิดการ
ปนเปื้ อนขึน้ ในข้อมูลทีไ่ ด้รบั การเก็บตัวอย่างพฤติกรรมอาจทําได้โดยการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
และเก็บตัวอย่างโดยแบบสํารวจทีไ่ ม่มกี ารถามนํา
1.2 การอ่านพฤติกรรม
เมื่อ เก็ บ ข้อ มู ล ตัว อย่ า งพฤติ ก รรมมาแล้ ว ขัน้ ตอนต่ อ ไปคื อ การ “อ่ า น”
พฤติกรรมเหล่านัน้ ซึง่ ต้องใช้ผทู้ ผ่ี า่ นการฝึกอบรมจนมีทกั ษะในการอ่านพฤติกรรมแล้ว ผลลัพธ์ทไ่ี ด้
จึงจะเป็ นรายการสมรรถนะต่างๆ ทีบ่ ุคคลนัน้ มีอยูซ่ ง่ึ สามารถนําไปเปรียบเทียบกับต้นแบบสมรรถนะ
ที่ได้จดั ทําไว้แล้วเพื่อหาผูท้ ่มี สี มรรถนะตรงกับที่หน่ วยงานมากที่สุด และนี่คอื คุณประโยชน์สําคัญ
ประการหนึ่งของการจัดทําต้นแบบสมรรถนะและการนําสมรรถนะมาใช้อย่างถูกวิธี
ซึง่ กระบวนการในการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
สามารถแสดงให้เห็นได้ดงั ภาพประกอบ 8
ต้นแบบสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง

ผูส้ มัคร

เก็บตัวอย่างพฤติกรรม
ด้วยการสัมภาษณ์หรือ
แบบเก็บข้อมูล

อ่านพฤติกรรม

เปรียบเทียบกับต้นแบบ
และจัดอันดับ

ภาพประกอบ 8 การประเมินสมรรถนะเพือ่ การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ทีม่ า: ศิรริ ตั น์ พิรยิ ธนาลัย; และจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2553). Competency
สมรรถนะ เข้าใจ ใช้เป็ น เห็นผล. หน้า 99.
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2. การประเมินสมรรถนะเพือ่ พัฒนาบุคลากร
สิง่ ทีค่ วรคํานึงถึงในการประเมินลักษณะนี้มี 2 ประการ คือ
2.1 ฐานข้อมูลบุ คคล หากมีผลการประเมินก่ อนและหลังการฝึ กอบรมหรือ
พัฒนาที่เป็ นกลาง เชื่อถือได้ หน่ วยงานก็จะมีฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ จะทราบว่าเมื่อใดทีป่ ระชากรส่วนใหญ่พฒ
ั นาจนมีสมรรถนะใดเพียงพอจนถึงระดับ Tipping
Point (หรือระดับทีจ่ าํ แนกคนเก่ง-คนดีสาํ หรับสมรรถนะนัน้ ) กลายเป็ นระดับสมรรถนะทีค่ นส่วนใหญ่
ในองค์กรต่างๆ ก็ปฏิบตั โิ ดยถ้วนหน้าแล้ว หากเป็ นเช่นนัน้ เป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงความสําเร็จของ
ระบบสมรรถนะ อีกทัง้ บ่งบอกว่าถึงเวลาทีจ่ ะต้องทบทวนต้นแบบสมรรถนะหรือยกระดับสมรรถนะ
เป้ าหมายให้สงู ขึน้ สูร่ ะดับถัดไปได้แล้ว
2.2 การวัดผลสัมฤทธิ ์ของการฝึ กอบรมพัฒนา มีประโยชน์เพราะกิจกรรมการ
ฝึ ก อบรมพัฒ นามีต้ น ทุ น ทัง้ ในส่ ว นที่เป็ นตัว เงิน และเวลาของผู้เข้า ร่ว มที่จ ะต้ อ งเสีย ไป ดัง นั น้
หน่ วยงานพึงจัดการฝึ กอบรมพัฒ นาเฉพาะรายการที่ได้ผลเท่านัน้ โดยคํานึ งถึงประเด็น หลัก 2
ประการ คือ 1) ฝึกอบรมพัฒนาให้ถูกเรือ่ ง และ 2) ฝึกอบรมพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล
ซึง่ กระบวนการในการประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากร สามารถแสดงให้
เห็นได้ดงั ภาพประกอบ 9
กําหนดความจําเป็ นในการพัฒนา
โดยการประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบ
กับสมรรถนะประจําตําแหน่ง

ฝึกอบรมและพัฒนา

ประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยเปรียบเทียบ
ก่อน-หลังรับการฝึกอบรมหรือ
เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกอบรม

ภาพประกอบ 9 การประเมินสมรรถนะเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ทีม่ า: ศิรริ ตั น์ พิรยิ ธนาลัย; และจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2553). Competency
สมรรถนะ เข้าใจ ใช้เป็ น เห็นผล. หน้า 104.
จากภาพประกอบ 9 สรุปได้ว่า การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนานี้ คุณภาพของ
ต้นแบบและความสามารถในการ “อ่านสมรรถนะ” (Competency Coding) มีความสัมพันธ์กบั ต้นทุน
และภาระงานฝึ กอบรมพัฒ นาโดยตรง การจัดทําต้นแบบด้วยเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้จะทําให้ได้
สมรรถนะที่จําแนกผู้ป ฏิบ ัติงานได้อย่างโดดเด่นเพื่อนํ ามาวางแผนการฝึ ก อบรมพัฒ นาได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนการอ่านสมรรถนะได้อย่างแม่นยําก็จะทําให้ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทราบโดยชัดเจนว่า
กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทีไ่ ด้ดาํ เนินการนัน้ ได้ผลมากน้อยเพียงใด และจะต้องดําเนินการอย่างไร
ในลําดับต่อไป ซึ่งการประเมินภายหลังการฝึ กอบรมอาจทําได้โดยใช้แบบเก็บข้อมูลสมรรถนะ โดย
รอให้ผู้ผ่านการฝึ กอบรมกลับทํางานประจําสัก 1-3 เดือน และเขียนบรรยายเหตุการณ์ ท่ไี ด้สร้าง
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ผลงานอย่างสํา คัญ และนํ า มาอ่ านพฤติก รรมว่าได้แ สดงสมรรถนะในระดับ ใด ในการฝึ ก อบรม
สมรรถนะอย่างมีคุณภาพ การประเมินหลังการฝึกอบรม 1-2 ปี ยังแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ ์ทีแ่ ตกต่างกัน
3. การประเมินสมรรถนะเพือ่ ประกอบการพิจารณาผลงาน
การประเมินสมรรถนะบุคคลประกอบการพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านจะเป็ นเครื่องมือ
ยืนยันว่าผลการปฏิบตั งิ านนัน้ เกิดจากความสามารถส่วนบุคคลมากน้อยเพียงใด เป็ นการประเมิน
เพื่อให้คุณให้โทษต่อการปฏิบตั งิ าน วิธกี ารทีใ่ ช้กนั แพร่หลายทีส่ ุด คือ การให้ผบู้ งั คับบัญชาประเมิน
หรือบางแห่งอาจให้มผี ปู้ ระเมินหลายคนแล้วหารเฉลี่ย อันเป็ นวิธกี ารที่งา่ ยและประหยัดแต่มคี วาม
เสีย่ งอยู่ท่คี วามเที่ยงตรงของการประเมิน ซึ่งการประเมินสมรรถนะต้องอิงหลักฐานที่ปรากฏ แล้ว
เทียบกับเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ล่วงหน้ า แต่การประเมินที่สมบูรณ์ แบบคือทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาและผู้ถูก
ประเมินต่างมีความเข้าใจและสามารถอ่านสมรรถนะได้เช่นเดียวกัน ในระหว่างปี เมื่อผูบ้ งั คับบัญชา
เห็นบุคคลใดแสดงสมรรถนะใดก็สามารถตัง้ ข้อสังเกตได้ทนั ทีทเ่ี ห็น ผูบ้ งั คับบัญชาจึงทําหน้าทีเ่ ป็ น
ทัง้ ผูเ้ ก็บข้อมูล (ด้วยการสังเกต) และผูอ้ า่ นสมรรถนะ
วิธกี ารหนึ่งที่จะช่วยสร้างมาตรฐานการประเมินได้คอื โอนเก็บข้อมูลสมรรถนะไปให้
ผูถ้ ูกประเมินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ในทางปฏิบตั กิ ค็ อื ในทุกรอบการประเมิน ให้ผรู้ บั การประเมินบันทึก
รายละเอียดพฤติกรรมการทํางานในกิจกรรมงานทีต่ นรูส้ กึ ว่าเป็ นความสําเร็จอันน่าภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ใน
ช่วงเวลานัน้ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผู้อ่านสมรรถนะและลงหลักฐานไว้ในแบบประเมินนัน้ ด้วยวิธนี ้ี
หากผู้บ ังคับ บัญ ชาและผู้รบั การประเมิน ผ่ า นการฝึ ก อบรมในเรื่อ งการอ่ า นสมรรถนะแล้ว และ
ผู้บ ังคับ บัญ ชาระบุ ส มรรถนะของผู้รบั การประเมิน เพีย งเท่ าที่มีห ลัก ฐานในแบบรายงานก็จ ะมี
หลักฐานสอบทานกันได้ว่าผูร้ บั การประเมินได้แสดงสมรรถนะนัน้ ในงานหรือไม่ ระดับใด รวมทัง้ ลด
อคติของอัตวิสยั เนื่องจากการประเมินสมรรถนะทีแ่ สดงออกตามหลักฐานทีป่ รากฏเท่านัน้
ซึ่งกระบวนการในการประเมินสมรรถนะเพื่อประกอบการพิจารณาผลงาน สามารถ
แสดงให้เห็นได้ดงั ภาพประกอบ 10

เก็บตัวอย่างพฤติกรรมในรอบปี
ด้วยแบบเก็บข้อมูลสมรรถนะ

ต้นแบบสมรรถนะ

ระบบให้คะแนน
Scoring system

อ่านสมรรถนะโดยผูบ้ งั คับบัญชา
หรือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

ผลการประเมิน

ภาพประกอบ 10 การประเมินสมรรถนะเพือ่ ประกอบการพิจารณาผลงาน
ทีม่ า: ศิรริ ตั น์ พิรยิ ธนาลัย; และจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2553). Competency
สมรรถนะ เข้าใจ ใช้เป็ น เห็นผล. หน้า 104.

64
4. การประเมินสมรรถนะเพือ่ การแต่งตัง้ เข้าสูต่ ําแหน่งงานในระดับบริหาร
ในการแต่งตัง้ เข้าสู่ตําแหน่ งผูบ้ ริหาร การสอบวัดในเชิงความรูแ้ ละความสามารถทาง
วิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยให้คดั เลือกผูบ้ ริหารผลงานดีเด่นได้ เพราะคุณสมบัตอิ นั โดดเด่น
นัน้ จะอยูล่ กึ ลงไปกว่าความรูเ้ ชิงวิชาการ แต่การใช้ระบบสมรรถนะทําให้เราสามารถคัดเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาบริห ารงานได้จะช่วยทําให้ห น่ วยงานได้มาซึ่งผู้ท่ีมีความเหมาะสมอย่างแท้จริง บาง
หน่ วยงานเลือกใช้วธิ กี ารสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ งด้วย หากมีผเู้ ข้าสอบจํานวนมาก
และถ้าต้องการให้มคี ะแนนทีเ่ รียงลําดับได้ประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ หรือต้องการผลคะแนนเพื่อ
นํามารวมกับผลการสอนในวิชาอื่น นอกจากกระบวนการเก็บตัวอย่างและการอ่านสมรรถนะแล้วยัง
จําเป็ นต้องเพิม่ องค์ประกอบด้านระบบการคิดคะแนน (Scoring System) ขึน้ ด้วย แต่บางครัง้ การ
ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบแข่งขันบางครัง้ อาจสร้างสถานการณ์แวดล้อมกดดันผูเ้ ข้าสอบ และ
ในสถานการณ์ กดดัน ผู้เขียนตอบบางส่วนอาจหลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา แต่ จะ
พยายามเขียนตามความคาดหวังขององค์กร หรือพยายามเขียนให้เหมือนคนอื่นๆ ผลก็คอื คําตอบ
ของผูเ้ ข้าสอบนัน้ อาจสะท้อนพฤติกรรมเพียงในระดับค่านิยม (Values) ทีอ่ งค์กรคาดหวัง มิใช่ระดับ
ที่ลึก ซึ้งกว่านัน้ เช่น ระดับ อุป นิ สยั (Traits) หรือแรงขับ เบื้องลึก (Motives) ดังนัน้ สถานการณ์ ท่ี
เหมาะสมแก่การใช้วธิ กี ารสอบประเมินสมรรถนะจึงได้แก่สถานการณ์ทจ่ี าํ เป็ นต้องมีการประเมินคน
จํานวนมากเพือ่ ให้ได้คะแนนเรียงลําดับอย่างน่าเชื่อถือได้
ส่วนการสรรหาบุคคลเข้าสูต่ ําแหน่งระดับสูง โดยใช้การประเมินสมรรถนะต้องใช้ความ
พิถีพิถ ัน เป็ น พิเศษ วิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การสัม ภาษณ์ เชิงพฤติกรรม โดยผู้ส มั ภาษณ์ ท่ี
เชีย่ วชาญ ซึง่ ไม่เพียงแต่จะเปรียบเทียบรายการสมรรถนะและระดับสมรรถนะของผูอ้ ยูใ่ นข่ายได้รบั
การแต่งตัง้ เท่านัน้ แต่ยงั ระบุได้ว่าบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เข้าสู่ตําแหน่ งนัน้ มีสมรรถนะโดดเด่นเป็ นพิเศษ
หรือยังมีสมรรถนะใดทีต่ ่าํ กว่าระดับเป้ าหมาย
ขจรศักดิ ์ ศิรมิ ยั (2555: 17) กล่าวว่าเนื่องจากสมรรถนะเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ดังนัน้ การวัดหรือประเมินทีส่ อดคล้องทีส่ ุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรมนัน้ มี
สมมติฐาน 2 ประการที่จะทําให้การสังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ 1) ผู้ท่ีสงั เกตและ
ประเมินต้องทําด้วยความตรงไปตรงมา 2) ผู้ท่สี งั เกตและประเมินต้องใกล้ชดิ เพียงพอที่จะสังเกต
พฤติกรรมของผู้ท่ีถูกประเมินได้ต ามรูป แบบที่กําหนดไว้นัน้ ผู้บ ังคับ บัญ ชาหรือหัว หน้ าจะเป็ น ผู้
ประเมินสมรรถนะของผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือพนักงาน โดยผู้บงั คับบัญชาหรือหัวหน้ าจะทําความ
เข้าใจกับความหมายและระดับของสมรรถนะที่จะประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทํางาน
โดยรวมๆ ของผูถ้ ูกประเมินคนนัน้ ว่าสอดคล้องกับสมรรถนะที่ระดับใด โดยผูป้ ระเมินจะต้องหมัน่
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทํางานของผูท้ ถ่ี ูกประเมินไว้เป็ นระยะๆ เพื่อให้เป็ นหลักฐานยืนยัน
ในกรณีทผ่ี ถู้ ูกประเมินไม่เห็นด้วยกับระดับสมรรถนะทีไ่ ด้รบั การประเมิน
การวัด และประเมิน ผลสมรรถนะทํ า ได้ค่ อ นข้า งลํ า บาก จึง อาศัย วิธีก าร หรือ ใช้
เครื่องมือบางชนิดเพื่อวัดสมรรถนะของบุคคลดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ซึ่งการตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ นัน้ เป็ นสมรรถนะทีต่ อ้ งการหรือไม่ มีขอ้ สังเกตดังนี้ 1) เป็ นพฤติกรรมทีส่ งั เกตได้ อธิบายได้
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2) สามารถลอกเลีย นแบบได้ 3) มีผ ลกระทบต่ อความก้าวหน้ าขององค์ก ร 4) เป็ น พฤติก รรมที่
สามารถนําไปใช้ได้หลายสถานการณ์ หรือ 5) เป็ นพฤติกรรมทีต่ อ้ งเกิดขึน้ บ่อยๆ
สรุปได้ว่าเนื่องจากการวัดพฤติกรรมไม่ใช่เป็ นการวัดความรูค้ วามสามารถ ดังนัน้ การที่
จะสร้างแบบวัดแบบข้อสอบทีม่ กี ารตอบแล้วให้คะแนนตามการตอบว่าผิดหรือถูกจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไป
ไม่ได้ หรือถ้าจะสร้างแบบวัดสมรรถนะแบบมีการตอบแล้วให้คะแนนตามการตอบว่าผิดหรือถูก จะ
เป็ นการวัดความรูเ้ รื่องสมรรถนะ ไม่ใช่วดั ว่าบุคคลมีพฤติกรรมทีแ่ สดงสมรรถนะหรือไม่และมากน้อย
เท่าใด วิธกี ารประเมินพฤติกรรมทีต่ รงไปตรงมามากทีส่ ุด คือ การสังเกตพฤติกรรม จดบันทึก และ
ทําการประเมิน ซึ่งในการสังเกตเพื่อประเมิน พฤติกรรมดังกล่าวอยู่บ นพื้นฐานของสมมติฐาน 2
ประการ ทีจ่ ะทําให้การสังเกตพฤติกรรมนัน้ มีความถูกต้อง นัน่ คือ 1) ผูท้ ส่ี งั เกตและประเมินต้องทํา
ด้วยความตรงไปตรงมา 2) ผูท้ ส่ี งั เกตและประเมินต้องใกล้ชดิ เพียงพอทีจ่ ะสังเกตพฤติกรรมของผูท้ ่ี
ถูกประเมินได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดและประเมินสมรรถนะ มีหลากหลาย
รูปแบบ/วิธี อาทิเช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การรายงาน
ตนเอง เป็ นต้น ในการประเมินสมรรถนะนัน้ ผูถ้ ูกประเมินไม่จําเป็ นต้องมีพฤติกรรมครบทุกข้อใน
พฤติกรรมตัวอย่าง โดยอาจมีพฤติกรรมบางข้อ และมีพฤติกรรมอื่นๆ เพิม่ เติม แต่ต้องกําหนดไว้
ล่วงหน้าว่าพฤติกรรมอะไร เพื่อทําให้ผปู้ ระเมินแน่ใจได้ว่าผูถ้ ูกประเมินนัน้ ได้แสดงความพยายามใน
การทํางานให้ดขี น้ึ สิง่ ทีส่ าํ คัญประการหนึ่งคือการประเมินสมรรถนะควรต้องมีการทําความเข้าใจว่า
สมรรถนะหรือพฤติกรรมแบบใดเป็ นสิง่ ที่องค์กรคาดหวังว่าบุคลากรต้องมีเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาใน
การประเมิน การนําสมรรถนะมาใช้เป็ นการกําหนดกฎกติกาแบบใหม่ขน้ึ ใช้ในองค์กรจึงจําเป็ นต้อง
เตรียมการให้ทุกคนในองค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจสมรรถนะให้ตรงกันเสียก่อนเมื่อมีการประกาศใช้
หากทุกคนเข้าใจตรงกัน ปั ญหาการประเมินที่ตามมาก็จะมีน้อย ดังนัน้ องค์กรก็มหี น้าที่ท่จี ะทําให้
บุคลากรเข้าใจสมรรถนะทีจ่ ะถูกประเมินและต้องแสดงพฤติกรรมการทํางานทีอ่ งค์กรต้องการ เพือ่ ให้
ได้ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินสมรรถนะอาจทําได้โดยการประเมินตนเอง ประเมินโดย
ผูร้ ว่ มงาน ประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น ซึง่ การประเมินผลดังกล่าวทําให้ผถู้ ูกประเมินทราบถึง
พัฒนาการ/การเปลี่ยนแปลงของตนเองว่าเป็ นไปอย่างไร ในทิศทางใด เพื่อนํ ามาพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ถือว่ามีสว่ นสําคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กร
7. สมรรถนะของครูต ามมาตรฐานวิ ชาชีพ
เนื่องจากยังไม่มหี น่ วยงานหรือองค์กรใดกําหนดสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ ว้ ผูว้ จิ ยั จึงจะขอนํ าเสนอสมรรถนะของครูตามมาตรฐานวิชาชีพแทน เพราะเป็ นอีกบทบาท
หนึ่งของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการคุรุสภา (2549: 289-309) ได้กําหนดสาระความรูแ้ ละสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จําแนกตามมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 สาระความรูแ้ ละสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสาํ หรับครู ประกอบด้วย
1.1 สาระความรู้
1.1.1 ภาษาไทยสําหรับครู
1.1.2 ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สําหรับครู
1.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
1.2 สมรรถนะ
1.2.1 สามารถใช้ทกั ษะในการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
เพือ่ การสือ่ ความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2.2 สามารถใช้ทกั ษะในการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพือ่ การสือ่ ความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขนั ้ พืน้ ฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
2.1 สาระความรู้
2.1.1 ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2.1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
2.1.3 วิสยั ทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
2.1.4 ทฤษฎีหลักสูตร
2.1.5 การพัฒนาหลักสูตร
2.1.6 มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชัน้ ของหลักสูตร
2.1.7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.1.8 ปั ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 สาระความรู้
2.2.1 สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
2.2.2 สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
2.2.3 สามารถประเมินหลักสูตรได้ทงั ้ ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
2.2.4 สามารถจัดทําหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1 สาระความรู้
3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละการสอน
3.1.2 รูปแบบการเรียนรูแ้ ละการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอน
3.1.3 การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3.1.4 การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.1.5 การบูรณาการการเรียนรูแ้ บบเรียนรวม
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3.1.6 เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3.1.7 การใช้และการผลิตสือ่ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
3.1.8 การจัดการเรียนรูแ้ บบยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
3.1.9 การประเมินผลการเรียนรู้
3.2 สมรรถนะ
3.2.1 สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูร้ ายภาคและ
ตลอดภาค
3.2.2 สามารถออกแบบการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2.3 สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสือ่ อุปกรณ์ทส่ี ง่ เสริมการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
3.2.4 สามารถจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและจําแนก
ระดับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจากการประเมินผล
4. จิตวิทยาสําหรับครู ประกอบด้วย
4.1 สาระความรู้
4.1.1 จิตวิทยาพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการมนุษย์
4.1.2 จิตวิทยาการศึกษา
4.1.3 จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาํ ปรึกษา
4.2 สมรรถนะ
4.2.1 เข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รียน
4.2.2 สามารถช่วยเหลือผูเ้ รียนให้เรียนรูแ้ ละพัฒนาได้ตามศักยภาพ
ของตน
4.2.3 สามารถให้คาํ แนะนําช่วยเหลือผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
4.2.4 สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 สาระความรู้
5.1.1 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
5.1.2 การสร้างและการใช้เครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5.1.3 การประเมินตามสภาพจริง
5.1.4 การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน
5.1.5 การประเมินภาคปฏิบตั ิ
5.1.6 การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
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5.2 สมรรถนะ
5.2.1 สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็ นจริง
5.2.2 สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสูตร
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน ประกอบด้วย
6.1 สาระความรู้
6.1.1 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
6.1.2 ภาวะผูน้ ําทางการศึกษา
6.1.3 การคิดอย่างเป็ นระบบ
6.1.4 การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กร
6.1.5 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6.1.6 การติดต่อสือ่ สารในองค์กร
6.1.7 การบริหารจัดการชัน้ เรียน
6.1.8 การประกันคุณภาพการศึกษา
6.1.9 การทํางานเป็ นทีม
6.1.10 การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
6.1.10 การจัดโครงการฝึ กอาชีพ
6.1.12 การจัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
6.1.13 การจัดระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
6.1.14 การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
6.2 สมรรถนะ
6.2.1 มีภาวะผูน้ ํา
6.2.2 สามารถบริหารจัดการในชัน้ เรียน
6.2.3 สามารถสือ่ สารได้อย่างมีคุณภาพ
6.2.4 สามารถในการประสานประโยชน์
6.2.5 สามารถนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
7. การวิจยั ทางการศึกษา ประกอบด้วย
7.1 สาระความรู้
7.1.1 ทฤษฎีการวิจยั
7.1.2 รูปแบบการวิจยั
7.1.3 การออกแบบการวิจยั
7.1.4 กระบวนการวิจยั
7.1.5 สถิตเิ พือ่ การวิจยั
7.1.6 การวิจยั ในชัน้ เรียน
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7.1.7 การฝึกปฏิบตั กิ ารวิจยั
7.1.8 การนําเสนอผลงานวิจยั
7.1.9 การค้นคว้า ศึกษางานวิจยั ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
7.1.10 การใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา
7.1.11 การเสนอโครงการเพือ่ ทําวิจยั
7.2 สมรรถนะ
7.2.1 สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน
7.2.2 สามารถทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียน การสอนและพัฒนาผูเ้ รียน
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
8.1 สาระความรู้
8.1.1 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทีส่ ง่ เสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
8.1.2 เทคโนโลยีและสารสนเทศ
8.1.3 การวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
8.1.4 แหล่งการเรียนรูแ้ ละเครือข่ายการเรียนรู้
8.1.5 การออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม
8.2 สมรรถนะ
8.2.1 สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ด่ี ี
8.2.2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูท้ ด่ี ี
8.2.3 สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
9. ความเป็ นครู ประกอบด้วย
9.1 สาระความรู้
9.1.1 ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
9.1.2 พัฒนาการของวิชาชีพครู
9.1.3 คุณลักษณะของครูทด่ี ี
9.1.4 การสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพครู
9.1.5 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็ นครู
9.1.6 การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ ละการเป็ นผูน้ ําทางวิชาการ
9.1.7 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
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9.1.8 จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
9.1.9 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
9.2 สมรรถนะ
9.2.1 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้ รียน
9.2.2 อดทนและรับผิดชอบ
9.2.3 เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ ละเป็ นผูน้ ําทางวิชาการ
9.2.4 มีวสิ ยั ทัศน์
9.2.5 ศรัทธาในวิชาชีพครู
9.2.6 ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ส่วนที่ 2 สาระการฝึ กทักษะและสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วชิ าชีพ
10. การฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย
10.1 สาระการฝึกทักษะ
10.1.1 การบูรณาการความรูท้ งั ้ หมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ในสถานศึกษา
10.1.2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารวางแผนการศึกษาผูเ้ รียน โดยการสังเกต
สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและนําเสนอผลการศึกษา
10.1.3 มีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รวมทัง้ การนําหลักสูตรไปใช้
10.1.4 ฝึกการจัดทําแผนการเรียนรูร้ ว่ มกับสถานศึกษา
10.1.5 ฝึ กปฏิบตั กิ ารดําเนินการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
โดยเข้าไปมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา
10.1.6 การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
10.2 สมรรถนะ
10.2.1 สามารถศึกษาและแยกแยะผูเ้ รียนได้ตามความแตกต่างของ
ผูเ้ รียน
10.2.2 สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้
10.2.3 สามารถฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน ตัง้ แต่การจัดทําแผนการสอน
ปฏิบตั กิ ารสอนประเมินผลและปรับปรุง
10.2.4 สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
11. การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
11.1 สาระการฝึกทักษะ
11.1.1 การบูรณาการความรูท้ งั ้ หมดมาใช้ในการปฏิบตั กิ ารสอนใน
สถานศึกษา
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11.1.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
11.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
11.1.4 การเลือกใช้ การผลิตสือ่ และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้
11.1.5 การใช้เทคนิคและยุทธวิธใี นการจัดการเรียนรู้
11.1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
11.1.7 การทําวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
11.1.8 การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
11.1.9 การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
11.1.10 การสัมมนาทางการศึกษา
11.2 สมรรถนะ
11.2.1 สามารถจัดการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาเฉพาะ
11.2.2 สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ ห้
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รียน
11.2.3 สามารถทําวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
11.2.4 สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาผูเ้ รียน
ส่วน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2553: 2-15) กล่าวถึงสมรรถนะ
ครูต ามมาตรฐานวิช าชีพ ว่ า ประกอบด้ว ย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํ า สายงาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ในการปฏิบตั งิ าน (Working Achievement Motivation)
หมายถึง ความมุง่ มันในการปฏิ
่
บตั งิ านในหน้าทีใ่ ห้มคี ุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กําหนดเป้ าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 การบริการทีด่ ี (Service Mind) หมายถึง ความตัง้ ใจและความเต็มใจในการ
ให้บ ริก าร และการปรับ ปรุงระบบบริก ารให้มีป ระสิท ธิภ าพอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ บั บริการ
1.3 การพัฒ นาตนเอง (Self-development) หมายถึง การศึก ษาค้ น คว้า หา
ความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ งค์ความรูใ้ หม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรม เพือ่ พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
1.4 การทํางานเป็ นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
สนับสนุ นเสริมแรงให้กาํ ลังใจแก่เพือ่ นร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื หรือทีมงาน แสดงบทบาทการ
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เป็ นผูน้ ํ าหรือผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื เพื่อสร้างและดํารงสัมพันธภาพของ
สมาชิก ตลอดจนเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity)
หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ติ นถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ น
แบบอย่างทีด่ แี ก่ผเู้ รียน และสังคม เพือ่ สร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ
คือ
2.1 การบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรีย นรู้ (Curriculum and Learning
Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอ้ ย่าง
สอดคล้องและเป็ นระบบ จัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.2 การพัฒ นาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถใน
การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริย ธรรม การพัฒ นาทัก ษะชีวิต สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิต ความเป็ น
ประชาธิปไตย ความภูมใิ จในความเป็ นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณภาพ
2.3 การบริหารจัดการชัน้ เรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชัน้ เรียน ประจําวิชา/การกํากับ
ดูแลชัน้ เรียนรายชัน้ /รายวิชา เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผูเ้ รียน
2.4 การวิเคราะห์ สัง เคราะห์ และการวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาผู้เรีย น (Analysis &
Synthesis; & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจ แยกประเด็น
เป็ นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนํ าไปใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรียน
รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่าง
เป็ นระบบ
2.5 ภาวะผูน้ ําครู (TeacherLeadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรม
ของครูท่ีแสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุ คคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อทิ ธิพลของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลัง
แห่งการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพ
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
(Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึ ง การประสาน
ความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี และเครือข่ายกับผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
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8. บทบาทหน้ าที่ข องหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ จํ า นวน 8 คณะ เรีย กชื่อ คณะกรรมการตามชื่อ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ได้แ ก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชี พ และเทคโนโลยี ภาษาต่ า งประเทศ และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รีย น อยู่ ภ ายใต้ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ แต่งตัง้ โดยผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา แต่ละคณะประกอบ
ไปด้วย หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําหน้ าที่เป็ นประธาน รองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นอนุ กรรมการและเลขานุ การ และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําหน้าทีเ่ ป็ นอนุ กรรมการ และ
ได้มกี ารกําหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งบทบาทสําคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีดงั นี้
1. กําหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ ตามหลักสูตร
แกนกลาง ขัน้ พืน้ ฐาน
2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรูร้ ายปี หรือรายภาคให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระ
3. ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และการวัด
และประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ สดงความสามารถทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน
4. พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นมาตรฐานกลาง เพือ่ ให้ผสู้ อนสามารถปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและการสอนนําไปสูก่ ารเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ
5. พัฒนาสือ่ การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ
6. กําหนดแนวทางพัฒนาเครือ่ งมือ กํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรูท้ ก่ี าํ หนด
7. วิเคราะห์ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล และรายกลุ่ม
8. ดําเนินการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล
9. นิเทศภายในและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดาํ เนินงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
10. รวบรวมข้อมูลเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนทีผ่ า่ นมาและวางแผนพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป
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11. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของครู และผลการบริหารหลักสูตร โดยเน้นผลทีเ่ กิดกับ
ผูเ้ รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและผูเ้ กีย่ วข้อง
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
9. งานวิ จ ยั ที่เกี่ย วข้อ ง
ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548-2553 จํานวน 16 เรื่อง ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่ม ตัว อย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารวิจยั ผูว้ จิ ยั จําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
กลุ่มเดียว เช่น ครู (สังคม วงภูดร. 2552; วณิช นิรนั ตรานนท์. 2552) ผูบ้ ริหาร (อังคณา ตุงคสมิต.
2550; นิ พิษ ฐ์ มาลา. 2551; ตฤณศิษ ฐ์ ราชนิ ย ม. 2553; อรวรรณ เสีย งสนั น่ . 2552 และวิม าน
วรรณะคํา. 2553) หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย (อังศินันท์ อินทร
กําแหง และทัศ นา ทองภัค ดี. 2548) บุ คลากรสายสนับ สนุ น (พิสมัย พวงคํา. 2551; ธนัย เนี ยม
กุญชร. 2553) บุคลากรทางการศึกษา (สมนึก ลิม้ อารีย.์ 2552) ซึง่ การใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวใน
การศึกษาวิจยั ในบางเรือ่ งอาจทําให้ได้คาํ ตอบทีช่ ดั เจนมากขึน้ ง่ายต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล
แต่ขอ้ จํากัด ก็คอื อาจขาดความเป็ นองค์รวมไป แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะทําให้การรวมความคิด
เป็ นไปได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้ เป็ นการมองความแตกต่างหลากหลายของบุคคลทําให้ความเป็ นจริงนัน้ ไม่
เป็ นเอกภาพ 2) กลุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลาย เช่น ผูบ้ ริหารกับครู (มะห์ดี มะดีอราแว; สุธาสินี บุญญา
พิทกั ษ์; และวีรฉัตร สุปัญโญ. 2551; พรพิศ อินทะสุระ. 2551) ครูกบั ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการศึกษา
(อรวรรณ เสียงสนัน่ . 2552) ผู้บ ริหารกับบุคลากรในหน่ วยงาน (วิลยั กรณ์ แย้มสวน. 2552) และ
ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกับผู้บริหารหัวหน้ ากลุ่มงานและข้าราชการตัวแทนจาก
ข้าราชการ (ชัชรินทร์ ชวนวัน. 2552) ซึ่งการใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายบทบาทนี้ มีข้อดีก็คือ
ความเป็ นองค์รวม เป็ นการเน้นผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสียในการวิจยั มาร่วมกันทํางานและพัฒนา โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของครูอย่างหลากหลายและเป็ นระบบ ซึง่ การ
พัฒนาแบบองค์รวมจึงเกิดความยังยื
่ น แต่ในอีกมุมหนึ่งความเป็ นองค์รวมนัน้ เป็ นเรื่องทีย่ ากและท้า
ทายความสามารถของผูว้ จิ ยั นัน่ คือ ความคิดที่แตกต่างย่อมเป็ นการยากในการหลอมรวมให้เป็ น
หนึ่งเดียว ผูว้ จิ ยั ต้องมีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ/ความชํานาญในการจูงใจ การสื่อสาร การสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกบั กลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริง
2. วัต ถุป ระสงค์ข องการวิ จ ยั
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในเรื่องของสมรรถนะต่างๆ โดยเน้นทางด้านการศึกษา
สามารถจําแนกได้เป็ น 3 วัต ถุ ป ระสงค์ห ลักๆ ได้แก่ 1) เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบ เช่น ศึกษา
ปั ญ หาและความต้องการพัฒ นาสมรรถนะ อาทิเช่น การศึก ษาปั ญ หาและความต้องการพัฒ นา
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สมรรถนะครูผดู้ ูแลเด็กอนุ บาลและปฐมวัยตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สังคม วง
ภูดร. 2550) การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานความรูข้ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม. 2553) เป็ นต้น ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น อาทิเช่น ความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี ่อสมรรถนะหลักของบุคลากร (สมนึก ลิม้ อารีย.์ 2552) ความคิดเห็น
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี ่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา (พรพิศ อินทะสุระ. 2551)
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนเกีย่ วกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (มะห์ดี มะ
ดีอ ราแว; สุธ าสินี บุ ญ ญาพิท ัก ษ์ ; และวีรฉัต ร สุปั ญ โญ. 2551; เป็ น ต้น ศึก ษาและเปรีย บเทีย บ
สมรรถนะ เช่น ด้านคุณภาพการปฏิบตั งิ าน ตามการรับรูข้ องข้าราชการครู (นิพษิ ฐ์ มาลา. 2551)
ด้านการปฏิบตั งิ านของบุคลากรตามทัศนะของผูบ้ ริหาร (วิลยั กรณ์ แย้มสวน. 2552) เป็ นต้น ศึกษา
และเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุ นที่มตี ่อสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุ น (ธนัย เนียมกุญชร. 2553) 2) เพือ่ สร้างและประเมินรูปแบบหรือนวัตกรรม อาทิเช่น การ
สร้างและประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ชัชรินทร์ ชวนวัน. 2552) การสร้างและประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (วณิช นิรนั ตรานนท์. 2552) การสร้างตัวชีว้ ดั สมรรถนะย่อย
และเครื่องมือการประเมินสมรรถนะความเป็ นครู (รัศมี สีหะนันท์. 2549) เป็ นต้น และ 3) เพือ่ ศึกษา
และหาแนวทางในการพัฒนา เช่ น การศึก ษาบทบาทและแนวทางในการพัฒ นา บทบาทของ
ผูบ้ ริหารในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการครูในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน (อรวรรณ เสียง
สนั น่ . 2552) ซึ่ ง ผู้ วิจ ัย เห็ น ว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ ส่ ว นใหญ่ ข องการวิจ ัย จะเน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบโดยการสํารวจมากกว่าไม่ได้เน้นไปทีก่ ารพัฒนาสมรรถนะทีต่ วั บุคคลเป็ นหลัก จึงเป็ น
ประเด็นสําคัญที่ทําให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะและสร้างเป็ นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ดังกล่าว ให้แก่หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่มี บี ทบาทสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ทัง้ ในด้านการสอนและด้านการบริหารงานใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นผูป้ ระสานงานในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ กล่ า วคือ หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ต้ อ งเป็ นผู้ท่ีมีค วามรู้
ความสามารถ มีทกั ษะ และมีคุณลักษณะในการปฏิบตั งิ านสูง นัน่ คือ เป็ นผูท้ ม่ี สี มรรถนะทัง้ ในการ
ด้านสอนและด้านการบริหารงานนันเอง
่
3. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีทงั ้ เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เช่น เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนา (วิมาน วรรณคํา. 2553)
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (อังศินนั ท์ อินทรกําแหง และทัศนา ทองภัคดี. 2548) เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในงานวิจยั เชิงปริมาณ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพียงอย่างเดียว (สังคม วงภูดร. 2552; สมนึก ลิ้มอารีย.์ 2552; พรพิศ อินทะสุระ. 2551; นิพษิ ฐ์
มาลา. 2551; วิลยั กรณ์ แย้มสวน. 2552; ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม. 2553) และกลุ่มทีใ่ ช้เครื่องมืออื่นๆ
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ประกอบกับแบบสอบถามด้วย เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการสอน แบบสอบถามการประเมินสมรรถนะครู และแบบสัมภาษณ์ (วณิช นิรนั ตรานนท์.
2552) ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ (อรวรรณ เสียงสนัน.
่ 2552; อังศินนั ท์ อินทรกําแหง และ
ทัศ นา ทองภัค ดี. 2548) แบบสัม ภาษณ์ และแบบสอบถาม (ชัช ริน ทร์ ชวนวัน . 2552) จากการ
สังเคราะห์งานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั เชิงคุณภาพน้อย
มาก อาจทําให้ผูว้ จิ ยั สรุปผลที่ได้จากการวิจยั ยังไม่ชดั เจน ครอบคลุม ถ้ามีการนํ าเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เชิงคุณภาพมาช่วยในการหาคําตอบจากปั ญหาการวิจยั ทีต่ อ้ งการ เช่น ถ้าต้องการทราบว่า
บุคคลนัน้ แสดงออกถึงพฤติกรรมทีต่ อ้ งการศึกษามากน้อยเพียงใด อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมเข้า
มามีสว่ นร่วมในการประเมินบุคคลนัน้ ด้วย เป็ นต้น ซึง่ จะทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถสรุปผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
นัน้ ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ จะเห็นได้ว่าผูว้ จิ ยั มีบทบาทสําคัญในการเลือกเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ให้เหมาะสมกับปั ญหาการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อให้ได้คาํ ตอบการวิจยั ที่
ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้ การใช้เครื่องมือในการวิจยั ทีม่ คี วามหลากหลายเป็ นเครื่องยืนยัน
ประสิทธิภาพของเครือ่ งมือการวิจยั อีกวิธหี นึ่ง ทําให้งานวิจยั ชิน้ นัน้ น่าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับ

การวิ จ ยั ปฏิบ ตั ิ ก ารเชิงวิ พากษ์
1. การวิ จ ยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ ก าร
เมื่อประมาณปี ค.ศ.1944 เคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกนั ได้
บัญ ญั ติคํ า ว่ า “Action Research” การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารขึ้น เป็ นครัง้ แรก หลัง จากที่เขาได้ ร บั
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแล้ว เขาได้ให้ขอ้ คิดว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เป็ นกระบวนการที่มคี วามน่ าเชื่อถือได้ในการพัฒนาความสามารถของการสะท้อนความคิด การ
อภิป ราย การตัด สิน ใจและการลงมือ ปฏิบ ัติเพื่อ ให้เกิด การปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงในทางที่ดีข้ึน
(Adelman. 1993) นัน่ คือ แนวคิดสําคัญที่ได้จากงานวิจยั ของเลวินมี 2 ประการ ได้แก่ 1) แนวคิด
เกี่ยวกับการตัดสินใจของกลุ่ม (Decision) และ 2) แนวคิดด้านความรูส้ กึ เกี่ยวกับพันธะผูกพันต่อ
การป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า (Commitment to Improvement) (McTaggart. 1991: 170; citing Lewin.
1946, 1952)
การวิจยั ปฏิบตั กิ าร นอกจากการพัฒนาขึน้ มาจากงานของเลวินแล้วยังมีอกี หลายประเทศ
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารบนฐานความคิดกระบวนทัศน์การวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันด้วย ซึง่ ทํา
ให้เกิด ความสับสนเกี่ยวกับคํ าศัพท์ท่ีใช้ในการเรียกรูปแบบการวิจยั ปฏิบ ัติการตามมาด้วย เช่ น
ประเทศออสเตรเรีย พัฒ นาการวิจยั เชิงปฏิบ ัติก ารที่เรีย กว่า การวิจยั ปฏิบ ัติการแบบมีส่ว นร่ว ม
(Participatory Action Research) ประเทศอังกฤษ พัฒนาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ รียกว่า การวิจยั
แบบประสานความร่ว มมือ (Collaborative Action Research) ซึ่งทัง้ สองประเทศพัฒ นาการวิจยั
ปฏิบตั ิการบนพื้นฐานแนวคิดของการมีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือ (Participatory and
Collaborative) ในขณะที่ป ระเทศสหรัฐ อเมริก าพัฒ นาการวิจ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารที่เ รีย กว่ า การวิจ ัย
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ปฏิบตั กิ ารแบบร่วมมือ (Co-operation Action Research) แต่มองต่างจากเลวินตรงทีเ่ น้นการสร้าง
และการทดสอบสมมติฐานเพิม่ เข้ามา จากที่กล่าวนํ าข้างต้นเพื่อทําความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ
ศัพท์รปู แบบการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้
2. ประเภทของการวิ จ ยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ ก าร
กรันดี (Grundy. 1982: 353-364) ได้กล่าวถึงการวิจยั ปฏิบตั กิ ารไว้ 3 แบบ จากแนวคิด
การแบ่งประเภทความรูต้ ามมโนคติพน้ื ฐานในการทําความเข้าใจสิง่ ต่างๆ (Interests) ของฮาเบอร์มาส
(Habermas) ดังนี้
2.1 การวิจยั ปฏิบ ัติการเชิงเทคนิ ค (Technical Action Research) เป็ น การวิจยั เชิง
ปฏิบ ัติก ารที่ได้รบั อิท ธิพ ลมาจากกระบวนทัศ น์ ก ารวิจ ยั แบบปฏิฐ านนิ ย ม (Positivist Research
Paradigms) ที่ให้ความสําคัญกับความรูด้ ้านทักษะ (Technical Knowledge) และข้อสรุปที่ได้จาก
การสังเกตและการทดลองซํ้ าๆ จนกระทัง่ สามารถยืน ยัน ข้อสรุป ได้ (Generalizations) เป็ น การ
ปฏิบตั ิการวิจยั แบบบนลงล่าง (Top-down) ที่ผู้ร่วมวิจยั มีลกั ษณะเป็ นผู้ถูกกระทําหรือเป็ นผู้ตาม
(Passive/Follwer)
กรันดี (Grundy.1982: 354) ได้อธิบายความหมายของคําว่า “Techne” ไว้ว่า Techne
แปลว่า ทัก ษะ (Skill) ความชํานาญ (Craft) หรือศิล ปะ (Art) ซึ่งทัก ษะ ความชํานาญหรือศิล ปะ
เหล่านี้จะทําให้บุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็ นผู้ท่สี ร้างสรรค์ (Creator) มีความคิด (Idea) และจินตนาการ
(Image) ในการสร้าง (Making) ที่จะไปมีปฏิสมั พันธ์กบั เหตุการณ์ (Event) กล่าวคือ ผูท้ ่สี ร้างสรรค์
จะใช้ค วามคิด และจิน ตนาการที่มีอ ยู่ สร้างรูป แบบการปฏิบ ัติท่ีมีค วามสอดคล้อ งเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ท่เี ป็ นอยู่และเป็ นรูปแบบการปฏิบตั ิ ที่จะก่อให้เกิดผลผลิตทีต่ ้องการ ซึ่งอธิบายได้ ดัง
กรอบแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิคทีแ่ สดงได้ดงั ภาพประกอบ 11 (Grundy. 1982: 355)
คุณลักษณะเฉพาะ
(Disposition)

ปฏิสมั พันธ์
(Interaction)

รูปแบบการกระทํา
(Form of Action)

ทักษะ
(Techne)

เหตุการณ์
(Event)

การสร้าง
(Making)

ความคิด (Idea)

ภาพประกอบ 11 กรอบแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิค
ทีม่ า: Grundy. (1982). Three Modes of Action Research. Curriculum
Perspectives. 2(3), p.355.
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เป้ าหมายหลักของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิคก็คอื เพื่อทดสอบวิธกี ารแก้ไขปั ญหา
(Intervention) ซึง่ พัฒนามาจากความรูห้ รือจากทฤษฎีทม่ี อี ยู่ เพื่อดูว่าวิธกี ารตามทฤษฎีนนั ้ สามารถ
ใช้ได้จ ริง ในทางปฏิบ ัติ มัก มีก ารตัง้ สมมติฐ านนํ า มาก่ อ น เป็ นการศึก ษาโดยใช้วิธีก ารอนุ ม าน
(Deductive Approach) ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารกําหนดปั ญหาและวิธกี ารแก้ไขปั ญหามาก่อนแล้วความร่วมมือ
ทีค่ าดหวังจากผูร้ ว่ มวิจยั คือ การตกลง หรือยินยอมทีจ่ ะยอมรับและช่วยสนับสนุ นให้มกี ารนําวิธกี าร
นัน้ ๆ มาใช้ในทางปฏิบตั ิ ผลที่ได้รบั มักจะเป็ นความเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบตั ทิ ่เี กิดขึน้ ในระยะสัน้
และความรูท้ ไ่ี ด้รบั จะเป็ นความรูเ้ ชิงทํานาย (Predictive Knowledge) ซึง่ สอดคล้องกับชนิดของการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ รียกว่า “Traditional Action Research” ทีห่ มายถึงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแท้ๆ
ที่ทํ าในเรื่อ งโครงสร้างอํานาจขององค์ก รทํ าปฏิบ ัติก ารแก้ปั ญ หา (Holter; & Schwartz-Barcott.
1993)
ลักษณะเฉพาะของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิค มีดงั นี้ 1) เป็ นโครงการวิจยั ที่เกิด
จากความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนทีอ่ ยู่ภายนอกเหตุการณ์ท่มี คี วามรู้ ทักษะ ความ
ชํานาญในเรื่องที่ทําวิจยั เป็ นอย่างดี เป็ นผู้ท่มี คี วามรับ ผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการให้ประสบ
ความสํ า เร็จ 2) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย คือ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพหรือ ประสิท ธิผ ลการ
ปฏิบ ัติงาน โดยมุ่งเน้ น การออกแบบรูป แบบการปฏิบ ัติห รือ การพัฒ นาที่จ ะก่ อ ให้เกิด ผลตามที่
ต้องการ 3) ความรูท้ ไ่ี ด้เป็ นความรูท้ เ่ี ป็ นเชิงการทํานายความเป็ นเหตุเป็ นผล และ 4) การพัฒนาหรือ
การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั อิ ยูใ่ นช่วงระยะเวลาทีส่ นั ้ ๆ
แนวคิดที่สําคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิ ค คือ ผู้วจิ ยั ทําตัวเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก (Outside Expert) ที่นําแนวคิด แผนงาน หรือโครงการทีค่ ดิ หรือจัดทําขึน้ ไปให้ผรู้ ่วมวิจยั
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ กล่าวคือ การวิจยั แบบนี้เกิดจากความคิดของคนใดคนหนึ่งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญหรือเป็ น
บุคคลภายนอก มาทําการแก้ปัญหาภายในกลุ่มผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นผูป้ ฏิบตั นิ นเอง
ั่
2.2 การวิจยั ปฏิบ ัติก ารเชิงปฏิบ ัติ (Practical Action Research) ได้รบั อิท ธิพ ลจาก
กระบวนทัศ น์ ก ารวิจ ัย แบบตีค วามหรือ นั ย วิเคราะห์ (Hermeneutic or Interpretivist Research
Paradigms) บนพืน้ ฐานความเชื่อทีว่ ่า การตีความเหตุการณ์ต่างๆ สามารถทําได้หลากหลายวิธบี น
พืน้ ฐานของการทําความเข้าใจและการให้เหตุผลของแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน แต่ละบุคคลสามารถ
สร้างความจริงทีเ่ ป็ นของตนเองได้ จึงไม่ได้มแี ค่เพียงคําตอบทีถ่ ูกต้องเพียงคําตอบเดียว (Melrose.
1996: 50-51) ผูว้ จิ ยั อาจมีแนวคิดหรือมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนอย่างกว้างๆ และในขัน้ ตอน
ของการวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั มักร่วมกันค้นหาปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
สถานการณ์ จ ริง ๆ รวมทั ง้ สาเหตุ ข องปั ญหาและวิธี ก ารแก้ ไ ขที่ อ าจจะเป็ นไปได้ (Possible
Interventions) มักใช้วธิ ีการอุปมาน (Inductive Approach) เป็ นส่วนใหญ่ ผลที่ได้รบั คือ ทัง้ ผู้วจิ ยั
และผู้ร่ว มวิจ ยั จะเกิด ความเข้าใจในปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หาในมุ ม มองใหม่ ๆ ตลอดจนได้
ทางเลือกสําหรับแก้ไขปั ญหาและนํ าไปสู่การพัฒนาความรูห้ รือทฤษฎีใหม่ หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า Contextual Action Research: Action Learning ซึ่งงานวิจยั ทําให้เกิดการเรียนรูร้ ะหว่างองค์กร
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ผูป้ ฏิบตั งิ านได้เข้าใจงานทัง้ หมด และช่วยให้ผรู้ ว่ มงานได้กระทําตนเป็ นผูอ้ อกแบบโครงการและเป็ น
ผูร้ ว่ มวิจยั (Holter; & Schwartz-Barcott. 1993)
กรันดี (Grundy. 1982: 354) ได้อธิบายไว้ว่าในขณะทีก่ ารวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิค
ให้ความสําคัญกับความรูเ้ ชิงทักษะและความชํานาญทีท่ ําให้รวู้ ่า จะต้องทําอย่างไรจึงจะทําให้ได้ผล
ผลิต ที่ต้องการ (Knowing-how or Techne) การวิจยั แบบนี้ จะเน้ น ความรู้ป ระเภท Phronesis ซึ่ง
หมายถึง การตัด สิน เชิง ปฏิบ ัติ (Pratical Judgement) ที่ป ระกอบไปด้ ว ย 1) ความรู้ท่ีเกิด จาก
ประสบการณ์และการให้เหตุผลของผูป้ ฏิบตั ิ ทําให้ผปู้ ฏิบตั ริ วู้ ่าทําไมต้องปฏิบตั เิ ช่นนัน้ (Knowingwhy) 2) การตัดสินใจในแง่การปฏิบตั เิ กิดจากการประยุกต์ใช้กฏเกณฑ์ท่เี คร่งครัดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จริง และ 3) การตัดสินใจเชิงปฏิบตั กิ ารเน้นไปทีก่ ารปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good Action) มากกว่า
การปฏิบตั ิท่ถี ูกต้อง (Correct Action) และเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลผลิต การปฏิบตั ิดงั กล่าว
เรียกว่า “พราซิส ” (Praxis) ซึ่งเป็ น การปฏิบ ัติท่ีเกิด ขึ้น จากการเทีย บเคีย งการปฏิบ ัติท่ีผ่านการ
พิจ ารณาจากผู้ป ฏิ บ ัติ แ ล้ว ว่ า เป็ นการปฏิ บ ัติ ท่ี ดี ซึ่ง กรัน ดีอ ธิบ ายเพิ่ม เติ ม ว่ า พราซิ ส เกิด จาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความคิดในสิง่ ทีด่ ๆี (Idea of the Good) กับเหตุการณ์ (Event) โดยมีการสะท้อน
ภาพการปฏิบตั ิ (Reflection) ซึง่ เป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ในการพิจารณาตรวจสอบและเลือกการปฏิบตั ิ
อธิบายได้ดงั กรอบแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงปฏิบตั ิท่แี สดงได้ดงั ภาพประกอบ 12 (Grundy.
1982: 357)
คุณลักษณะเฉพาะ
(Disposition)

ปฏิสมั พันธ์
(Interaction)

รูปแบบการกระทํา
(Form of Action)

ความคิด (Idea)
การตัดสินเชิงปฏิบตั ิ
(Pratical judgement)

การสะท้อนภาพ
(Reflection)

พราซิส
(Praxis)

เหตุการณ์ (Event)

ภาพประกอบ 12 กรอบแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงปฏิบตั กิ าร
ทีม่ า: Grundy. (1982). Three Modes of Action Research. Curriculum Perspectives.
2(3), p.357.
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ลักษณะเฉพาะของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงปฏิบตั ิ มีดงั นี้ 1) ปั ญหาจากการวิจยั เกิดขึน้
ภายหลังการอภิป รายระหว่างผู้วิจยั และผู้ป ฏิบ ัติจ นเกิด ความเข้าใจในปั ญ หานัน้ ๆ โดยผู้วิจยั มี
บทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ นภายนอก ส่วนผูป้ ฏิบตั ิเป็ นผูต้ ดั สินการปฏิบตั ิของตนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั 2) ผูว้ จิ ยั มักมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ นภายนอกซึ่งทําหน้าที่ในการช่วยเหลือผูป้ ฏิบตั ใิ นการ
นิยามปั ญหา ให้คําปรึกษาเกีย่ วกับการวางแผนยุทธศาสตร์การเปลีย่ นแปลง ประเมินและสะท้อนผล
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง 3) ผูป้ ฏิบตั เิ ป็ นผูท้ ต่ี ดั สินการปฏิบตั ขิ องตนเองตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั เป็ นการพัฒนาความเข้าใจ การให้เหตุ ผลและการแก้ปั ญหาในการปฏิบตั ิของตนเอง 4) การ
พัฒนาความเข้าใจ และการให้เหตุผลในการปฏิบตั โิ ดยอาศัยกระบวนการสะท้อนภาพการปฏิบตั ขิ องผู้
ปฏิบ ัติแ ต่ ล ะคน 5) ความรู้ท่ีได้ร บั เป็ นความรู้เชิงบรรยาย (Descriptive) ได้แ ก่ ความเข้าใจและ
ความสามารถในการให้เหตุผลในการปฏิบตั ิ และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิของผูป้ ฏิบตั ทิ ่เี ข้าร่วม
โครงการวิจยั 6) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มคงอยู่เป็ นระยะเวลายาวนานกว่าการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิค (Master. 1995: online; Zuber-Skerritt. 1996: 4-5)
แนวคิดที่สําคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงปฏิบตั ิ คือ ผูว้ จิ ยั มีส่วนร่วมกับผูร้ ่วมวิจยั
มากขึน้ ไม่นําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบตั ติ ามแบบแรก แต่จะทําหน้าทีเ่ ป็ น
ทีป่ รึกษา เป็ นผูก้ ระตุน้ และกํากับให้มกี ารร่วมคิด ปฏิบตั ิ สังเกตผล และสะท้อนผล จากการปฏิบตั ิ
2.3 การวิ จ ัย ปฏิ บ ั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ์ (Emancipatory Action Research) การวิ จ ัย
ประเภทนี้ได้รบั อิทธิพลจากกระบวนทัศน์การวิจยั เชิงวิพากษ์ ที่อาศัยแนวคิดทางสังคมศาสตร์เชิง
วิพากษ์ของฮาเบอร์มาส (Habermas’s Critical Social Science) การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบนี้ถูกมอง
ว่าเป็ นการผสมผสานระหว่างการเข้าใจความเชิงนัยวิเคราะห์ (Interpretive Understanding) กับการ
อธิบ ายเชิงสาเหตุ (Causal Explanations) โดยมีการวิจารณ์ ท่ีมีแนวความคิดมาจากการวิจารณ์
และการสะท้อนของตนเอง ซึ่งการเข้าใจถึงทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์อย่างแท้จริงจะทําให้ผู้ปฏิบ ตั ิมี
ความเข้าใจความคิดในการพัฒนาอย่างถูกต้องและนําไปใช้ในการพัฒนาได้จริง การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบนี้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของกลุ่มผูว้ จิ ยั เอง โดยใช้หลัก
เหตุผลและความเสมอภาค เพื่อนํ าไปสู่การปรับเปลี่ยนการปฏิบตั งิ านให้อยู่บนพืน้ ฐานหลักเหตุผล
และความเสมอภาคมากขึน้ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ปั ญหาการวิจยั ถูกนิยามโดยผูป้ ฏิบตั ิ ซึ่งอยู่ใน
สถานการณ์ปัญหาบนพืน้ ฐานของการทําความกระจ่างค่านิยม ผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีป่ ระสานความร่วมมือ
ไปพร้อมๆ กับผูป้ ฏิบตั ิ มีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบเท่าเทียมกับผูป้ ฏิบตั ิ
เป้ าหมายหลัก ของการวิจยั ปฏิบ ัติก ารเชิงวิพ ากษ์ ก็คือ ช่ว ยให้ผู้ป ระสบปั ญ หาได้
ค้นพบปั ญหาและวิธกี ารแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีเ่ ป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้ผู้
ร่วมวิจยั ได้มกี ารคิดถึงสภาพปั ญหาและเงือ่ นไขต่างๆ ทัง้ ในระดับบุคคลหรือองค์กรภายใต้วฒ
ั นธรรม
ค่านิยม และความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการสะท้อนความคิดเชิงเหตุและผลของผูร้ ว่ มวิจยั จะทําให้ได้
มุ ม มองใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ ปั ญหาและการปฏิ บ ั ติ จะได้ ม าซึ่ ง ความรู้ เ ชิ ง บรรยาย(Descriptive
Knowledge) และความรูเ้ ชิงทํานาย (Predictive Knowledge) ด้วย หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็ น
Radical Action Research ซึ่ ง มีร ากฐานมาจากทฤษฎี ว ัต ถุ นิ ย มของ Marx ที่ มีก ารใช้ ก ารวิจ ัย
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ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม (PAR) ในการเคลื่ อ นไหวทางเสรีภ าพ สิท ธิส ตรี เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม (Holter; & Schwartz-Barcott. 1993)
แนวคิดทีส่ าํ คัญของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ คือ ผูว้ จิ ยั มีส่วนร่วมในการวิจยั กับ
ผูร้ ่วมวิจยั ในลักษณะเป็ นความร่วมมือ (Collaboration) ทีท่ งั ้ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ต่างมีสถานะทีเ่ ท่า
เทียมกัน (Equally) ในการร่วมคิด ปฏิบตั ิ สังเกตผล และสะท้อนผล
สรุปได้วา่ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิคให้ความสําคัญกับความรู้ ทักษะ ความชํานาญ
ของผูว้ จิ ยั ในการจัดการควบคุมปั จจัยต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามทีค่ าดหวังไว้ ซึง่ ต่างจากการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้ความสําคัญกับการพัฒนาการ
ให้เหตุผลในการปฏิบตั ิ และให้ผปู้ ฏิบตั เิ ป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกวิธกี ารปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้พจิ ารณาแล้วว่าดีและมี
ความเหมาะสมกับตนเองในสถานการณ์นนั ้ ๆ ผ่านกระบวนการสะท้อนภาพประสบการณ์การปฏิบตั ิ
ของตนเอง ส่วนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์มุ่งเน้นไปทีก่ ารเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบตั เิ ท่าที่
จะเป็ นไปได้ จากการสะท้อนภาพการปฏิบตั ขิ องผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั อย่างเป็ นระบบ เพื่อทําให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้นําไปสู่การวางแผนพัฒนาการปฏิบตั แิ ละเปลี่ยนแปลงแรงบีบบังคับต่างๆ
ในสถานการณ์หรือบริบทที่อาจมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาการปฏิบตั งิ านตามแผนการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
โดยอาศัยพลังและความร่วมมือของผูร้ ว่ มวิจยั และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องเป็ นสําคัญ
จากแนวคิดและลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารประเภทต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
เราสามารถสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 ประเภท เพื่อให้เห็นความ
แตกต่างกันได้ ดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 ประเภท
ประเภท
คุณลักษณะ

การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงเทคนิค

การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงปฏิบตั ิ

มุมมอง
กระบวนการ
ทีม่ าของปั ญหาวิจยั

Positivism
Scientific-technical
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูเ้ ริม่

Interpretivism
Practical Deliberative
ผูว้ จิ ยั ร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั

ระเบียบวิธี

วิธอี นุมาน
(Deductive Approach)

วิธอี ุปมาน
(Inductive Approach)

ระยะเวลา
เป้ าหมาย
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั

เร็วแต่ไม่ยงยื
ั่ น
การเปลีย่ นแปลง
ความรูเ้ ชิงทํานาย

เร็วแต่เกิดเฉพาะกลุม่
การเปลีย่ นแปลง
ความรูเ้ ชิงบรรยาย

การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงวิพากษ์
Critical Science
Critical Emancipatory
ผูว้ จิ ยั กระตุน้
ผูร้ ว่ มวิจยั คิด
วิธอี นุ มานและอุปมาน
(Deductive & Inductive
Approach)
ค่อยเป็ นค่อยไปแต่ยงยื
ั่ น
การเปลีย่ นแปลง
ความรูเ้ ชิงบรรยายและเชิง
ทํานาย
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3. ขัน้ ตอนการวิ จ ยั ปฏิ บ ตั ิ ก าร
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น งานวิจยั ทางด้านการศึก ษา ผู้วิจยั ได้ป รับ ใช้แ นวคิด การพัฒ นา
ปรับ ปรุ ง การศึ ก ษาโดยใช้ ก ารวิ จ ัย ปฏิ บ ั ติ ก ารของเคมมิ ส และแมคแทคกาท (Kemmis; &
McTaggart. 1988: 34) ที่อธิบายไว้ว่า ความคิดใหม่ๆ เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการทําให้
เกิดการศึกษาทีด่ ขี น้ึ การปฏิบตั กิ ารศึกษาและแบบอย่างการจัดระบบระเบียบในชัน้ เรียนควรจะต้อง
เปลี่ยนแปลงด้วย การพัฒนาปรับปรุงการศึกษาไม่อาจให้ความสําคัญกับการกระทําของปั จเจกชน
เพีย งอย่ า งเดีย ว แต่ จ ะต้ อ งให้ค วามสํ า คัญ กับ การกระทํ า ทางวัฒ นธรรมร่ว มด้ว ย นั น่ คือ ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงทัง้ ระดับบุคคลและระดับวัฒนธรรมของกลุ่ม ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่ 1) ภาษา
(Language) ที่กลุ่มใช้ในการบรรยาย อธิบาย หรือตัดสิน 2) กิจกรรม เป็ นการสร้างหรือปรุงแต่ง
การศึกษาให้เป็ นชีวติ ทางสังคม (Social Life) และ 3) แบบอย่างความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattren of
Social Relationship) เป็ นการสร้างและปรุงแต่งการศึกษา
การพัฒ นาปรับ ปรุง การศึก ษาเกิด ขึ้น ผ่ า นกระบวนการต่ อ สู้แ ข่ ง ขัน (Process of
Contestation) กล่าวคือ การพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็ นการต่อสูแ้ ข่งขันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มใน
เรื่องของมโนคติส่วนบุคคล (Self-interest) ทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นการแข่งขันทีไ่ ม่รจู้ บ การต่อสูแ้ ข่งขัน
ดังกล่าวนี้เป็ นการต่อสูก้ นั ในเชิงเหตุผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการศึกษา อันประกอบไปด้วย ชุด
ของการต่อสู้แข่งขันที่เป็ นระบบ เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน คือ 1) การต่อสู้แข่งขันที่เกิดจากภาษา
เพื่อเป็ นการค้นหาความคิดที่ชดั เจน ทําความเข้าใจได้งา่ ยทีส่ ุด เกี่ยวกับธรรมชาติและจุดมุ่งหมาย
ของการศึก ษา 2) การต่ อ สู้ท่ีเกิด จากกิจ กรรมทางการศึก ษา เพื่อ เป็ นการค้น หาวิธีก ารทํ า งาน
ทางการศึกษาทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า และมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด 3) การต่อสูแ้ ข่งขันเพื่อ
สร้างรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ทางสังคมในการศึกษา เพื่อเป็ นการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ท่ี
สอดคล้องกับชีวติ ทางสังคมประชาธิปไตยให้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นมีความ
เกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการทํ า ให้ เ ป็ นระบบระเบี ย บหรื อ ประเพ ณี (Process of
Institutionalization) ซึง่ เป็ นอีกกระบวนการหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงทางการศึกษา
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในความคิ ด ของ เคมมิ ส ; และแมคแทคกาท
(Kemmis; & McTaggart.1988: 40-43) มองว่า การพัฒนาการปรับปรุงทางการศึกษาต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ ทัง้ 3
ด้านนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นอิสระจากกันได้ แต่ละด้านมีอทิ ธิพล
และต้ อ งพึ่ง พาอาศัย ซึ่ง กัน และกัน นั น่ คือ การเปลี่ย นแปลงอย่ า งหนึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงอีกอย่างด้วย สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ด้านที่ 1 ภาษาและวาทกรรม (Language and Discourse) เป็ นระบบทางสังคม
เมือ่ อยูใ่ นรูปทีเ่ จาะจง ซึง่ เป็ นการให้คาํ นิยามหรือแนวคิดของสิง่ ทีส่ นใจหรือต้องการพัฒนาของผูร้ ว่ ม
วิจ ยั แต่ ล ะคน โดยพิจ ารณาความเหมือ นและความต่ างของแนวคิด หรือ นิ ย ามในแต่ ล ะคน การ
จัดระบบระเบียบและนิยามให้เป็ นทีย่ อมรับของกลุ่ม การวิเคราะห์นิยามหรือแนวคิดจะแสดงให้เห็น
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ถึงความเหมือนและความต่างระหว่างผูร้ ่วมวิจยั และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการหาและแสดงความ
เชื่อมโยงองค์ประกอบระหว่างความหมาย นิยาม ความสําคัญและการใช้ภาษาทีเ่ ป็ นระบบ ถ้าการ
อธิบายแนวคิดของภาษาและวาทกรรมเป็ นอิสระและไม่เป็ นรูปแบบของสังคมจะถูกปรับให้เป็ นระบบ
เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
ด้า นที่ 2 กิจ กรรมและการปฏิบ ัติ (Activities and Practices) เป็ นรายละเอีย ด
กิจกรรมตามแนวคิดแต่ละคน การวิเคราะห์กจิ กรรมและการปฏิบตั ิจะมองความเหมือนและความ
แตกต่างที่เกิดขึ้น รวมถึงระบบระเบียบในการปฏิบตั ิของกิจกรรม นอกจากนี้การพิจารณาความ
แตกต่างของกิจกรรมระหว่างผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องและความสอดคล้องของกิจกรรม
กับนิยามทีก่ าํ หนดไว้
ด้ า นที่ 3 ความสัม พัน ธ์ แ ละสัง คม (Relationship and Organization) เป็ นการ
พิจารณารูปแบบ โครงสร้าง และรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั ทัง้ ในเรือ่ งความขัดแย้ง
และความเด่นชัดของความสัมพันธ์ พิจารณาปั จจัยพืน้ ฐานความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ ระบบโครงสร้าง
ของความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงหรือสอดคล้ององค์ประกอบทางโครงสร้างความสัมพันธ์ภาษา
หรือวาทกรรม และการปฏิบตั ิ
ซึง่ กระบวนการทําให้เป็ นระบบระเบียบถ้าเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องจนทําให้วาทกรรม การ
ปฏิบตั ิ และการจัดระบบระเบียบมีเสถียรภาพและเป็ นแบบอย่างทีไ่ ด้รบั การยอมรับ จะกลายเป็ นชุด
ความคิดใหม่ทถ่ี ูกพิจารณาจากบุคคลส่วนใหญ่ว่าเป็ นสิง่ ทีป่ กติ ถูกต้อง และสามารถทีจ่ ะยอมรับได้
(New Orthodoxies) และเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจกลายเป็ นประเพณีนิยมใหม่ (New Traditions) การ
ทํ า ให้ อ งค์ ป ระกอบทัง้ 3 ด้ า นเป็ นระบบระเบี ย บไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้น อย่ า งเป็ นอิส ระต่ อ กัน แต่ เ ป็ น
กระบวนการทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยกัน การทําให้ภาษาเป็ นระบบระเบียบกลายเป็ นวาทกรรมได้นนั ้ ขึน้ อยู่
กับเสถียรภาพของการปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาที่วาทกรรมอ้างถึงไว้ การทําให้กจิ กรรมเป็ นระบบ
ระเบียบในรูปการปฏิบตั ขิ น้ึ อยู่กบั ความชัดเจนของวาทกรรมทีอ่ ธิบาย หรือตัดสินปฏิบตั ิ และขึน้ อยู่
กับ รูป แบบการจัดระบบระเบียบที่จะส่งเสริม ปกป้ อง ประสาน ควบคุมรูปแบบของการปฏิบ ตั ิท่ี
เกิดขึ้น ดังนัน้ การพัฒ นาปรับ ปรุงทางการศึกษาจึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องและไม่
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบทัง้ 3 นี้ เพือ่ ดูวา่ องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบนัน้ ตอบสนองหรือไม่
ตอบสนองต่อกัน การวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ ในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 3 นี้ จึงถือเป็ นสิง่
สําคัญสําหรับการมองการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เวลาผ่านไป สําหรับการพัฒนาปรับปรุงทางการศึกษา
สรุปได้ว่า การพัฒนาปรับปรุงการศึกษาโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการตามแนวคิดของ
แคมมิส และแมคแทคกาท เป็ น การพัฒ นาปรับ ปรุงองค์ป ระกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้าน
กิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านกระบวนการต่อสู้แข่งขันและการทําให้เป็ นระบบ
ระเบียบ การพัฒนาปรับปรุงเป็ นกระบวนการมากกว่าผลผลิต ที่เน้นการพิจารณาความสอดคล้อง
หรือการตอบสนองซึ่งกันและกันขององค์ประกอบทัง้ 3 และใช้องค์ประกอบดังกล่าวเป็ นตัวบ่งบอก
ถึงการพัฒนาปรับปรุงทางการศึกษาทีส่ นใจ
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กระบวนการวิจยั ปฏิบ ตั ิการที่ผู้วจิ ยั ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบ ัติ (Action) การสังเกต (Observe) การสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิ (Reflection) (Kemmis; & McTaggart. 1988: 11-13) โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนดให้มกี ารสะท้อน
ผลการปฏิบ ตั ิก่อน สนับ สนุ นแนวคิดว่าการวิจยั ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ เริม่ จากการ
สะท้อนผลการปฏิบตั งิ าน (Reflection) อธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 การวางแผน (Planning) เป็ นการกําหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามทีค่ าดหวังไว้
โดยการคาดคะเนแนวโน้ ม ของผลลัพ ธ์ท่ีอาจจะเกิด ขึ้น จากการปฏิบ ัติต ามแผนที่กําหนดไว้ ซึ่ง
แผนการปฏิบ ัติด ัง กล่ า วต้ อ งมีค วามยืด หยุ่ น พอสมควร เพื่อ จะสามารถปรับ เปลี่ย นให้ เข้า กับ
เหตุการณ์ ในอนาคตได้ ซึ่งบางครัง้ การปฏิบตั ิอาจไม่เป็ นไปตามแผนการที่วางไว้ หรือไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือยากต่อการควบคุม มีการนํ าเหตุการณ์ท่เี คยเกิดขึน้ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่
ต้องการแก้ไขจากประสบการณ์ ทางทางตรงและทางอ้อมมาพิจารณาร่วมด้วย และต้องเนื่องจาก
เหตุการณ์ ทางสังคมนัน้ ไม่สามารถทํานายหรือกําหนดล่วงหน้ าได้ กิจกรรมหรือแผนการปฏิบตั ิท่ี
กําหนดจะต้องมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
ความเปลีย่ นแปลงของสังคมกับความขัดแย้งทีเ่ กิดในสภาพจริง ลักษณะทีส่ อง กิจกรรมทีถ่ ูกเลือกมา
กําหนดในแผนจะต้องได้รบั การเลือกมา เนื่องจากกิจกรรมนัน้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่ากิจกรรมอื่นๆ
สามารถลดความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ และช่วยให้เกิดพลังในการปฏิบตั งิ าน ส่วนการปฏิบตั งิ านทาง
การศึกษานัน้ ผู้ร่วมงานต้องร่วมมือกันในการอภิปราย เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และปรับปรุงการ
กําหนดแผนงาน สําหรับการวางแผนการปฏิบตั คิ วรเริม่ ต้นด้วยการตอบคําถามกว้างๆ ว่า “เราจะทํา
อะไรต่อไป” จากนัน้ เริม่ ตอบคําถามที่มรี ายละเอียดมากขึน้ นัน่ คือ สิง่ ที่จะทํานัน้ เกี่ยวข้องกับอะไร
ปฏิบตั โิ ดยใคร ทีไ่ หน เมื่อไร และจะปฏิบตั อิ ย่างไร ซึง่ ในการตอบคําถามในประเด็น “เกีย่ วกับอะไร”
นัน้ จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ อะไรคือสิง่ ที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้เกี่ยวกับ
ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและหลักการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดระบบระเบียบ
นอกจากนี้ แผนยังต้องประกอบไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบ ตั ิ
การประเมินผลลัพธ์และผลข้างเคียงของการปฏิบตั ทิ ่จี ะเกิดขึน้ ควรจะระบุว่าเมื่อไรควรจะประเมิน
การปฏิบตั ิในขัน้ แรก การประเมินจะทําให้เรามีหลักฐานที่จะทําให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
และความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ การปฏิบตั ิ และผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการปฏิบตั ิ
ทําให้เกิดความมันใจในการตั
่
ดสินใจว่าการปฏิบตั ใิ นขัน้ แรกควรต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อเป็ น
แนวทางสําหรับการปฏิบตั ิในอนาคต คําถามที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน ขอยกตัวอย่างพอ
สังเขป ดังนี้
1. การวางแผนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงการใช้ภาษาและวาทกรรม
1.1 การระบุสงิ่ ทีจ่ ะกระทําในรูปของภาษาและวาทกรรม เช่น แนวคิดใหม่ๆ
ทางด้านการศึกษาทีอ่ าจเพิม่ เข้ามาเพื่อให้อภิปรายและวิเคราะห์ แนวคิดทีส่ นใจศึกษามีอะไรบ้าง มี
การเปลี่ยนแปลงสําคัญอะไรบ้าง เกี่ยวกับภาษาและวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สนใจที่กลุ่ม
ผูว้ จิ ยั มุง่ หวังให้เกิดขึน้ และความเปลีย่ นแปลงนัน้ จะเกิดขึน้ ได้อย่างไร เป็ นต้น
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1.2 การขจัดความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวคิดที่น่าสนใจ เช่น มีประวัติความ
เป็ นมาของความขัดแย้งแนวคิดทีเ่ คยเกิดขึน้ ในองค์กรหรือไม่ ถ้ามีความขัดแย้งนัน้ ได้รบั การแก้ไข
หรือไม่ อย่างไร มีคาํ หรือความหมายใดเกีย่ วกับแนวคิดทีส่ นใจหรือไม่ ทีจ่ ําเป็ นต้องอธิบายเพิม่ เติม
เพือ่ ให้เกิดความกระจ่างชัดมากขึน้ เป็ นต้น
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ เช่น ควรจะวางแผนในการจัดการ
ความขัด แย้งระหว่างภาษาและวาทกรรมที่ใช้ กับ กิจกรรมและการปฏิบ ัติท่ีเกิด ขึ้น อย่ างไร จะ
ปรับเปลีย่ นสิง่ ทีค่ ดิ และสิง่ ทีพ่ ดู และการปฏิบตั เิ พือ่ ขจัดความขัดแย้งอย่างไร เป็ นต้น
1.4 การทําให้แนวคิดทีน่ ่าสนใจมีความเป็ นระบบระเบียบเป็ นทีย่ อมรับ เช่น
จะเสนอแนวคิดทีส่ นใจในการพัฒนาหรือการเปลีย่ นแปลงต่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างไร หรือจะสร้าง
ความร่วมมือ การยอมรับ และเห็นคุณค่าของแนวคิดทีส่ นใจอย่างไร เป็ นต้น
1.5 การวางแผนเพื่อติด ตามตรวจสอบ เช่น กระบวนการและผลลัพ ธ์ท่ี
เกิดขึน้ จากการพูดและการคิดเกีย่ วกับแนวคิดทีส่ นใจจะติดตามและตรวจสอบอย่างไร จะบันทึกผล
อย่างไรเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และจะทําความเข้าใจสิง่ ทีบ่ นั ทึกไว้ได้อย่างไร เป็ นต้น
1.6 การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวาทกรรมทีใ่ ช้ในกลุ่ม
ผู้วิจ ัย และกลุ่ ม บุ ค คลที่มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งหรือ อาจได้ ร บั ผลกระทบจากการวิจ ัย เช่ น จะทํ า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ภ าษาและวาทกรรมภายในกลุ่ม ผู้วิจยั หรือกลุ่ มบุ ค คลอื่นอย่างไร ถ้าเกิดข้อ
ขัดแย้งจะแก้ไขอย่างไร เป็ นต้น
2. การวางแผนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมและการปฏิบตั ิ
2.1 การระบุ สิ่งที่จะกระทําในรูป ของกิจกรรมและการปฏิบ ตั ิ เช่น ผู้วิจยั
สามารถเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาอะไรได้บา้ ง และมีวธิ กี ารอย่างไร ธรรมชาติของสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจจะ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเป็ นอย่างไร ระบุให้เฉพาะเลยว่าการปฏิบตั ใิ ดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนา และจะเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาอย่างไร โดยเน้นทีว่ า่ บุคคลใด ทําหน้าทีอ่ ะไร เป็ นต้น
2.2 การขจัด ความขัด แย้งที่เกิด ขึ้น เช่ น กิจ กรรมและการปฏิบ ัติท่ีก ลุ่ ม
ผูว้ จิ ยั กําลังดําเนินการ แตกต่างจากกิจกรรมของบุคคลอื่นอย่างไร จะเกิดปั ญหาในเรื่องของความ
ร่วมมือและการประสานงานหรือไม่ ปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึน้ มีอะไรบ้าง และจะมีวธิ กี ารแก้ปัญหา
ความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไร เป็ นต้น
2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ เช่น มีความสอดคล้องระหว่าง
กิจ กรรมและการปฏิบ ัติท่ีเสนอกับ กิจ กรรมและการปฏิบ ัติท่ีเกิด ขึ้น จริงหรือ ไม่ หากมีค วามไม่
สอดคล้องกันจะทําอย่างไร เป็ นต้น
2.4 การทําให้กจิ กรรมและการปฏิบตั ิเป็ นที่ยอมรับ เช่น อะไรที่จะช่วยให้
บุคคลต่างได้ยอมรับกิจกรรมและการปฏิบตั แิ นวใหม่ของกลุ่มผูว้ จิ ยั จําเป็ นต้องมีการอภิปรายและ
ศึกษาการพัฒนาหรือการเปลีย่ นแปลงร่วมกันหรือไม่ และมีวธิ กี ารใดทีจ่ ะทําให้บุคคลเกิดความเข้าใจ
และพอใจทีจ่ ะทดลองปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เป็ นต้น
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2.5 การวางแผนเพื่อติด ตามตรวจสอบ เช่ น กระบวนการและผลลัพ ธ์ท่ี
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามแนวคิดใหม่จะติดตามและประเมินอย่างไร โดยใคร จะบันทึกผลอย่างไร
เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และต้องใช้เวลาและทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นมากน้อยเพียงใด เป็ นต้น
2.6 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและการปฏิบตั ทิ ่ใี ช้ใน
กลุ่มผูว้ จิ ยั และกลุ่มบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องหรืออาจได้รบั ผลกระทบจากการวิจยั เช่น กิจกรรมและ
การปฏิบตั แิ นวใหม่ กระตุ้นให้เกิดปฏิกริ ยิ าภายในกลุ่มผูว้ จิ ยั และระหว่างกลุ่มผูว้ จิ ยั กับบุคคลอื่น
ภายนอกอย่างไร สามารถวางแผนควบคุมปฏิกริ ยิ าไม่พอใจทีเ่ กิดขึน้ ได้หรือไม่ เป็ นต้น
3. การวางแผนเพื่อการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดระบบ
ระเบียบองค์กร
3.1 การระบุ ส ิ่ง ที่จ ะกระทํ า ในรูป ของความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมและการ
จัดระบบระเบียบองค์กร เช่น ใครเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ใคร เมื่อไร ทีไ่ หน และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
กลุ่มผูว้ จิ ยั ต้องการเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้ในรูปแบบใด ความสัมพันธ์
ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูว้ จิ ยั หรือไม่ ความสัมพันธ์ใดทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลงหรือ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้ เป็ นต้น
3.2 การขจัดความขัดแย้งด้านความสัมพัน ธ์ท างสังคมและการจัดระบบ
ระเบียบองค์กร เช่น ถ้ามีความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดระบบระเบียบองค์กรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด ที่ ส นใจจะมี วิ ธี ก ารแก้ ไ ขอย่ า งไร จํ า เป็ นต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
บุคคลภายนอกในการหาทางออกหรือไม่ เป็ นต้น
3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ เช่น มีความสอดคล้องระหว่าง
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ท างสังคมและการจัดระบบระเบีย บที่เสนอกับความขัดแย้งด้าน
ความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมและการจัด ระบบระเบีย บองค์ก รที่เกิด ขึ้น จริง หรือ ไม่ หากมีค วามไม่
สอดคล้องกันเกิดขึน้ จะเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร เป็ นต้น
3.4 การทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สนใจเป็ นที่
ยอมรับ เช่น จะสร้างเงือ่ นไขของความสัมพันธ์ทางสังคมทีก่ ลุ่มผูว้ จิ ยั สนใจต้องการให้เกิดขึน้ ให้เป็ น
ทีย่ อมรับขององค์กรได้อย่างไร มีความเสีย่ งหรือไม่ เป็ นต้น
3.5 การวางแผนเพื่อติด ตามตรวจสอบ เช่น กระบวนการและผลลัพ ธ์ท่ี
เกิดขึน้ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางสังคม วิธกี ารทํางานร่วมกัน และการจัดระบบระเบียบงานแบบใหม่
สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างไร จะเข้าใจในสิง่ ทีบ่ นั ทึกผลอย่างไร เวลาและทรัพยากรทีใ่ ช้
มีมากน้อยเพียงใด เป็ นต้น
3.6 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้วจิ ยั กับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รบั ผลกระทบจากการวิจยั เช่น รูปแบบความสัมพันธ์ทก่ี ําลังพัฒนาภายใน
กลุ่มผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างไร มีการจัดระบบระเบียบวิธกี ารทํางานด้วยกันอย่างไร เน้นหลักประชาธิปไตย
หรือยึดเหตุผลเป็ นหลักหรือไม่ เป็ นต้น
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เมื่อเราได้ตอบคําถามข้างต้นเกี่ยวกับการวางแผน จะทําให้ได้คําตอบว่า อะไรที่
สามารถและไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ในสถานการณ์ทส่ี นใจ เมื่อได้คาํ ตอบแล้วกลุ่มผูว้ จิ ยั ต้องปรับ
แนวคิดให้เป็ นประโยคทีช่ ดั เจนว่า แผนปฏิบตั คิ อื อะไร และตัดในส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นออกให้เหลือเฉพาะ
ส่วนที่มคี วามสําคัญในทางปฏิบตั ิ แผนดังกล่าวควรได้รบั การเห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่มถึงสิง่ ที่
กําลังจะวางแผนปฏิบตั ดิ ว้ ย
ขัน้ ที่ 2 การปฏิบ ัติก าร (Action) เป็ นการดํ า เนิ น ตามแผนที่กํ าหนดไว้อ ย่ า งมี
เหตุผล ละเอียดรอบคอบ และมีการควบคุมการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ แต่การ
ปฏิบตั งิ านตามแนวทางทีว่ างไว้ มีโอกาสของการเสีย่ งอยูด่ ว้ ย ดังนัน้ แผนทีก่ าํ หนดไว้จะต้องสามารถ
แก้ไขหรือปรับ เปลี่ยนได้ต ามความเหมาะสม โดยการกําหนดให้มีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะ
เปลี่ย นแปลง การปฏิบ ัติก ารที่ดีจ ะต้อ งดําเนิ น ไปอย่างต่ อ เนื่ อ งภายใต้ก ารใช้ก ารพิจารณาการ
ตัดสินใจ สิง่ ใดที่ค วรกระทําตามแผนที่วางไว้ สิ่งใดที่ควรปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับ ปั จจัยเงื่อนไขใน
ขณะนัน้ แล้วจึงดําเนิ น กิจกรรมอื่น ต่ อไป ผู้ป ฏิบ ัติก ารอาจใช้ป ระสบการณ์ ท่ีผ่านมาช่ วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนได้บางส่วน แต่ประสบการณ์ ดงั กล่าวอาจเป็ นเพียงสมมติฐาน
ชัวคราว
่
ซึง่ อาจไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ ก็ได้ และผลการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การกระทํานัน้ ๆ ต้องเป็ นไปตามลักษณะของสิง่ ที่มอี ยู่ ตามสภาพทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง
การหวังผลในทางปฏิบ ัติอาจหวังผลเพีย งปานกลาง การปฏิบ ัติค วรมีการรายงานผลโดยนํ ามา
วิพากษ์วจิ ารณ์กนั เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการ แต่จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของผลทีไ่ ด้จากการกระทําทีผ่ า่ นมา
การวิจยั ปฏิบ ัติก ารนัน้ ควรมีก ารสังเกตไปด้ว ย ซึ่งผู้ป ฏิบ ัติงานมุ่งที่จ ะรวบรวมหลัก ฐานอ้างอิง
เกีย่ วกับการกระทําของตน เพื่อสามารถประเมินผลการปฏิบตั ไิ ด้ตลอด ดังนัน้ การปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้เกิด
ประสิทธิภาพต้องควบคูไ่ ปกับการสังเกต
ขัน้ ที่ 3 การสังเกต (Observation) เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกตเกีย่ วกับกระบวนการวิจยั และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ ผูส้ งั เกตทําหน้าทีเ่ ก็บบันทึกข้อมูล ที่
ได้จากการปฏิบตั งิ าน เป็ นผูท้ ่มี คี วามไวในการจับภาพหรือเหตุการณ์ ท่ไี ม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่ง
นอกจากจะสังเกตข้อมูล ตามที่ว างแผนเอาไว้แล้ว ยังต้องมีค วามยืด หยุ่น ที่จะเก็บ ข้อมูล ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อนด้วย การสังเกตจะช่วยมองให้ไปข้างหน้าโดยเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ะท้อนเหตุการณ์ใน
ปั จจุบนั การสังเกตการณ์ทด่ี ตี ้องมีการวางแผนไว้ก่อนอย่างคร่าวๆ โดยต้องมีขอบเขตไม่แคบหรือ
จํากัดจนเกินไป แต่ต้องสังเกตอย่างระมัดระวังเนื่องจากการปฏิบตั นิ นั ้ มีขอ้ จํากัดมาบีบบังคับสภาพ
ความเป็ นจริง เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการสะท้อนกระบวนการและผลการปฏิบตั ิท่จี ะเกิดขึน้ ตรง
ตามความเป็ นจริง การสังเกตต้องตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตาและสัมผัส
ได้ดว้ ยกายหรือใจ และต้องมีความยืดหยุ่นต่อการเก็บรายละเอียดของสรรพสิง่ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
ได้ในหลายแง่มุมและหลายรูปแบบ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั ต้องมีค วามพร้อมตลอดเวลาในการสังเกตการ
เปลี่ย นแปลงของสิ่งต่ างๆ ที่อาจเกิด ขึ้น และไม่เกิด ขึ้น ตามแผนที่ว างไว้ เทคนิ ค วิธีก ารติด ตาม
ควบคุม และการสังเกตการวิจยั ปฏิบตั กิ าร เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
สะท้อนผล การวางแนวทางการดําเนิ นการวิจยั ต่ อไป เช่น การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
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Analysis) การบัน ทึ ก ภาคสนาม (Field Notes) แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) บัน ทึก ประจํ า วัน
(Diary) การบั น ทึ ก เกร็ด ชี วิต (Anecdotal Records) การถ่ า ยรู ป และสไลด์ (Photographs and
Slides) การสัม ภาษณ์ (Interviews) การบัน ทึก เสีย ง (Recording) หรือ การศึก ษาภาพวีดิท ัศ น์
(Video Recording) จะเห็นได้ว่า การปฏิบตั กิ ารและการสังเกตในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารนัน้ แผนทีว่ าง
ไว้ล่วงหน้าอาจไม่ครอบคลุมสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ หมด อาจมีการปรับแก้ตามเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทีเ่ รียก
กันว่า “การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า” การสังเกตควรจะเน้นสิง่ ที่กําลังปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพื้นฐานของการ
สะท้อนกลับ สิง่ ทีค่ วรคํานึงอีกประการหนึ่ง ก็คอื ผูว้ จิ ยั จะต้องบันทึกการสังเกตอยูเ่ สมอ และตรวจดู
ได้วา่ ได้ขอ้ มูลครบตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ (Kemmis; & Mc Taggart. 1988: 100-106)
ขัน้ ที่ 4 การสะท้อน (Reflection) การสะท้อนภาพจะมีลกั ษณะเป็ นการประเมิน
อย่ างหนึ่ ง ซึ่งผู้วิจ ยั ต้อ งตัด สิน ใจว่ า ผลของการปฏิบ ัตินัน้ เป็ น สิ่งที่ต้องประสงค์ห รือ ไม่ และให้
ข้อแนะนํ าในการปฏิบตั ติ ่อไป ดังนัน้ การสะท้อนตนเองจึงเป็ นการระลึกถึงการกระทําตามที่บนั ทึก
ข้อมูลไว้จากการสังเกตอย่างครุ่นคิดไตร่ตรองในเชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบตั งิ านตาม
แผนที่วางไว้ ตลอดจนการพิจารณาเกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุ นและปั จจัยขัดขวางการพัฒนารวมทัง้
ประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ว่าเป็ นไปตามที่พงึ ประสงค์หรือไม่ การสะท้อนภาพยังหมายถึงการ
สํา รวจข้อ มู ล เบื้อ งต้ น ก่ อ นที่จ ะดํ าเนิ น การจริง การสะท้อ นจะมีล ัก ษณะของความเป็ นไปได้ใน
สถานการณ์ต่างๆ กลยุทธ์ประการหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการสะท้อนกลับเกิดขึน้ อย่างได้ผล ได้แก่
การอภิปรายซักถามในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์หรือประเมินผลการปฏิบตั งิ านระหว่างบุคคลทีม่ สี ว่ น
ร่วมในการวิจยั ภายใต้การยึดมันต่
่ อเป้ าหมายของกลุ่มเป็ น หลัก การสะท้อนความคิดโดยอาศัย
กระบวนการกลุ่ ม ดัง กล่ า วนํ า ไปสู่ ก ารรื้อ ถอน (Deconstruction) แนวคิ ด ความเชื่อ และการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเดิมไปสูก่ ารฟื้ นฟูหรือปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ านตามแนวทางดัง้ เดิม เปลีย่ นเป็ นการ
ปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารใหม่ การสะท้อนความคิดของครูในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เป็ นส่วนที่
สําคัญ ที่สุ ด ที่ทํ าให้เกิด การพัฒ นาวิช าชีพ และขับ เคลื่อ นกระบวนการวิจยั ให้ไปสู่เป้ าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับฮัตตันและสมิธ (Hatton; & Smith. 1995) ทีก่ ล่าวว่าสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ครูเกิดการสะท้อน
ได้อย่างหนึ่งคือการใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ าร บริบทของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเป็ นบริบทการทํางานของครู
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการสะท้อนความคิดของครู เพื่อทําให้เกิดความชัดเจนในการวิจยั
มากยิง่ ขึน้ ซึ่งเป็ นการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การสอน
และการปฏิบตั ิท่มี ุ่งเน้นการฝึ กสะท้อนความคิดได้กลายเป็ นกระบวนการที่มบี ทบาทสําคัญในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ดังที่มคี ํากล่าวไว้ว่า ครูมอื อาชีพคือบุคคลที่สะท้อนการสอนของตนเองอย่างมี
วิจารณญาณเป็ นประจํา (Shih. 2009: 11; Ng; Lan; & Thye. 2004) เมื่อบูรณาการการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของนักเรียนร่วมกับการสะท้อนของครูผ่านการสะท้อนร่วมกัน (Reflective Conversation)
จะทํ า ให้ เกิด แนวปฏิ บ ัติ ท่ีเ หมาะสม (Shih. 2009: 11; & Brandt. 2004) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการ
สะท้อนของครูมไิ ด้เป็ นเพียงสิง่ เดียวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครูไปสู่เป้ าหมาย แต่จะเป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานทีช่ แ้ี นะแนวทางในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปเช่นการวางเป้ าหมาย หรือการ
วางแผนเป็ นต้น (Shih. 2009: 11)
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4. การวิ จ ยั ปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์ (Emancipatory Action Research)
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เริม่ ต้นแนวคิดมาจากกระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ (Critical
Research Paradigm) ของฮาร์ เ บอร์ ม าส (Habermas’s Critical Social Sciences) โดยเฉพาะ
แนวคิดทางด้านสังคมเชิงวิพากษ์ ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์
กับแนวคิดสังคมเชิงวิพากษ์ของฮาเบอร์มาส ดังนี้
4.1 แนวคิ ด ทฤษฎีวิ พากษ์
ทฤษฎีวพิ ากษ์มกี รอบความคิดที่ปฏิเสธกระบวนการค้นหาความจริงทางสังคมโดย
วิธกี ารแบบวิทยาศาสตร์ แต่ให้ความสําคัญกับความหมายในภาษา อุดมการณ์ของสังคม เชื่อว่าการ
แสวงหาความรูม้ เี ป้ าหมายเพื่อการยกระดับจิตสํานึกของประชาชนผูถ้ ูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ ให้มี
จิตสํานึกทีถ่ ูกต้อง เน้นการสร้างความรูด้ ว้ ยการกระทํา โดยใช้ความเชื่อ และอคติเป็ นพืน้ ฐานในการ
แสวงหาความรู้ เป็ นแนวคิด ที่มีพ้ืน ฐานมาจากแนวคิด ของลัท ธิม รากซ์ (Marxism) ซึ่ง แนวคิด
ดังกล่าวใช้วธิ คี น้ หาความจริงทีเ่ รียกว่า “วิภาษวิธี (Dialectic)” คือ การอธิบายลักษณะความสัมพันธ์
แบบกํ า หนดซึ่งกัน และกัน (กาญจนา แก้ว เทพ; และสมสุ ข หิน วิม าน 2551 .) เป็ นแนวคิด ที่มี
ลักษณะร่วมกันกับแนวคิดเชิงตีความ (Interpretive Approach) กุญแจสําคัญของวิธกี ารแบบวิพากษ์
คือการสร้างความรูด้ ว้ ยการกระทํา ใช้ความเชื่อ และใช้อคติในการค้นหาความจริง เนื่องจากความ
จริงมีความซับซ้อน มีหลายชัน้ (Multilayer) แต่ละชัน้ ของความเป็ นจริงนัน้ ถูกอาบเคลือบไปด้วยสิง่
ลวงตา (Illusion) มายาคติ (Myth) และความบิดเบือน (Distorted Thinking) (Neuman, 2006)
เมื่อปี ค.ศ.1920 นักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ได้เห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ว่ามีบทบาท
สําคัญทีก่ ลายมาเป็ นทักษะและความเชีย่ วชาญ (Technical) ทีใ่ ห้ความเป็ นเหตุเป็ นผลเชิงเครื่องมือ
(Instrumental reasoning) วิธกี าร (Method) และหลักการ (Principles) ในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ ซึง่ นักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ไม่เห็นด้วยกับนักปฏิฐานนิยมทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ
มนุ ษย์และการดํารงชีวติ ทางสังคมของมนุ ษย์โดยปราศจากค่านิยม (Value) ของคนในสังคม โดยมี
ความเชื่อว่า การกระทําทางสังคมไม่สามารถแยกออกจากค่านิยมอย่างเด็ดขาด ซึ่งนักทฤษฎีเชิง
วิพากษ์ได้ร้อื ฟื้ นปรัชญาองค์ประกอบของแนวคิดทางสังคม (Social thought) ที่ให้ความสนใจใน
ค่านิ ย ม (Value) การตัด สิน ใจ (Judgement) และมโนคติ (Concept) และเงื่อ นไขทางสังคมของ
บุคคล (Interest) นํ ามาบูรณาการสร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถให้วธิ กี ารใหม่และสมเหตุสมผล
มากขึน้ ในการดําเนินการนี้นักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ได้ยอ้ นกลับไปสู่งานของอริสโตเติล ทีพ่ จิ ารณาถึง
พราซิส (Praxis) ซึง่ เป็ นการกระทํา (Doing) มากกว่าการสร้าง (Making) พราซิสจึงเป็ นการปฏิบตั ทิ ่ี
ผ่านความเข้าใจอย่างฉลาดรอบคอบในสิง่ ที่ควรจะทําในสถานการณ์ ปฏิบตั ิจริง ขณะเดียวกันนัก
ทฤษฎีวพิ ากษ์ไม่ได้มองวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดปฏิฐานนิยมในแง่ลลบเสียทัง้ หมด ในด้านบวกนัก
ทฤษฎีวพิ ากษ์เห็นว่า แนวคิดทีเ่ คร่งครัดเกีย่ วกับความรูเ้ ชิงปรนัยในการศึกษามนุ ษย์และสังคมยังมี
ประโยชน์อยู่มาก การยอมรับดังกล่าวทําให้เกิดปั ญหาท้าทายทีส่ าํ คัญสําหรับนักทฤษฎีวพิ ากษ์ทจ่ี ะ
หาวิธกี ารเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการศึกษาสังคมศาสตร์ โดยรวมเอาทัศนะคลาสิกเกี่ยวกับพลาซิส
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และความสามารถในการอธิบ ายที่เคร่งครัด ของวิท ยาศาสตร์ส มัย ใหม่ (Modern Science) เข้า
ด้วยกัน ซึง่ ฮาเบอร์มาสนักทฤษฎีวพิ ากษ์ยคุ ปั จจุบนั พยามทีจ่ ะหาคําตอบในประเด็นดังกล่าว
4.2 แนวคิ ด สังคมวิ ทยาเชิ งวิ พากษ์
ฮาเบอร์มาส นักทฤษฎีวพิ ากษ์ ได้พฒ
ั นาสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์โดยพยายามทําให้
ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดปฏิฐานนิยมอ่อนลงด้วยวิธกี าร 2 วิธี คือ 1) พยายาม
ชีใ้ ห้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็ นเพียงความรูป้ ระเภทหนึ่งในความรูป้ ระเภทหนึ่งในความรูต้ ่างๆ ไม่เป็ น
ความจริงทีจ่ ะประกันว่า วิทยาศาสตร์สามารถนิยามความรูท้ ุกอย่างในรูปมาตรฐานทีส่ ามารถวัดได้
และ 2) แสดงความไม่เห็นด้วยกับการประกันว่าวิทยาศาสตร์อธิบายความเป็ นจริงอย่างเป็ นกลาง
โดยเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าความรูป้ ระเภทต่างกันถูกหล่อหลอมจากมโนมติพน้ื ฐานทีม่ รี ากเหง้า
มาจากประวัติความเป็ นมาและเงื่อนไขทางสังคมอย่างไร ฮาเบอร์มาสปฏิเสธทุกแนวคิดที่เห็นว่า
ความรูถ้ ูกผลิตขึน้ มาจากการกระทําทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวนัน่ คือ ความรูไ้ ม่ได้เป็ นผลผลิต
จากความคิดที่แยกจากกิจกรรมและสถานการณ์ ในทุกๆ วัน ตรงกันข้าม ความรูเ้ ป็ นผลผลิตของ
กิจกรรมมนษย์ท่ีถูกปรุงแต่ งขึ้นบนพื้นฐานมฌนคติท่ีพ ฒ
ั นาจากความจําเป็ นโดยธรรมชาติของ
มนุ ษย์ทถ่ี ูกหล่อหลอมมาจากประวัตคิ วามเป็ นมาและเงือ่ นไขทางสังคมของบุคคลทีเ่ รียกว่า มโนมติ
เชิงปรุงแต่งความรู้ (Knowledge Constitutive Interests) โดยแบ่งมโนมติน้ีเป็ น 3 ประเภท คือ 1)
มโนมติพน้ื ฐานเชิงทักษะ 2) มโนมติพน้ื ฐานเชิงเหตุผลการปฏิบตั ิ และ 3) มโนมติพน้ื ฐานเชิงอิสระ
หรือเสมอภาค เขาเห็นว่ามโนคติพ้นื ฐานมีความจําเป็ นสําหรับการพัฒนาแนวคิดสังคมศาสตร์เชิง
วิพ ากษ์ เนื่ องจากเขายอมรับ ว่า การสะท้อนภาพตนเอง และการทําความเข้าใจในตนเอง (Selfunderstanding) อาจถู ก บิ ด เบื อ นจากเงื่อ นไขต่ า งๆ ทางสัง คม การให้ อิ ส ระแก่ ต นเอง (Selfemancipation) ในการใช้เหตุผลจะทําให้บุคคลทราบว่า จุดมุง่ หมายของพวกเขาถูกบิดเบือนหรือถูก
จํากัดขอบเขตจากเงื่อนไขต่างๆ อย่างไร และระบุได้ว่า เงื่อนไขเหล่านัน้ จะถูกขจัดไปได้อย่างไร
เพื่อที่การปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผลตามเป้ าหมายที่แท้จริงของพวกเขาจะสามารถดําเนินการได้ มโนคติ
พืน้ ฐานนี้จงึ เหนือกว่าการตีความหมายเชิงปรนัย (Subjective meaning) ในมโนคติพน้ื ฐานแบบนัย
วิเคราะห์
ในการอธิบายแนวคิดสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ของฮาเบอร์มาสอาจมองว่าเป็ นความ
พยายามทีจ่ ะประสานเชื่อมต่อการทําความเข้าใจเชิงนัยวิเคราะห์ (Interpretive Understanding) กับ
การอธิบายเชิงสาเหตุ (Causal Explanations) ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าฮาเบอร์มาสจะยอมรับว่าการ
หยังรู
่ เ้ ชิงนัยวิเคราะห์ (Insight Interpretive) เกี่ยวกับการดํารงชีวติ ทางสังคมไม่สามารถอธิบายใน
รูปของข้อสรุปทัวไป
่ (Generization) และการทํานาย (Prediction) ได้ แต่ก็ยอมรับว่าแหล่งกําเนิด
ของการตีความหมายเชิงปรนัย มาจากสิง่ ภายนอกการกระทําของบุ คคล ดังนัน้ ความตัง้ ใตของ
บุคคลอาจถูกบีบบังคับทางสังคมหรือถูกจํากัดจากการกระทําเชิงควบคุมภายนอก สังคมศาสตร์เชิง
วิพากษ์ จงึ พยายามเคลื่อนย้ายจากวิธีการศึกษาแบบนัยวิเคราะห์แบบประเพณีนิยมไปสู่ระดับ ที่
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เหนือกว่าด้วยกระบวนการแปลความหมายความเข้าใจ อธิบาย และหาหนทางขจัดสาเหตุท่ที ําให้
เกิดการบิดเบือนและไม่สามารถมองเห็นได้ในยามปกติ ส่วนความพยายามในการใช้การอธิบายเชง
สาเหตุ ฮาเบอร์มาสไม่ได้ยอ้ มกลับไปยังความคิดของนักปฏิฐานนิยมเกีย่ วกับการกระทําทางสังคมที่
มองว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของเหตุการณ์โดยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ภายนอกจิตสํานึกของมนุ ษย์ในทางตรง
ข้ามแบบแผนแบบ Law-like ซึง่ เป็ นแบบแผนการเกิดขึน้ ของปรากฏการณ์ซ้าํ ๆ จนสังเกตเห็นความ
เป็ นสาเหตุและผลของสิง่ ที่เกิดขึน้ จากเงื่อนไขที่มอี ยู่โดยธรรมชาติ ทางสังคมศาสตร์แบบปฏิฐาน
นิยามถูกใช้เป็ นเพียงหลักฐานของแรงบีบบังคับทีถ่ ูกกําหนดขึน้ อย่างมีโครงสร้างเท่านัน้ ภาระหน้าที่
ของสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์คอื การทําลายแรงบีบบังคับเหล่านี้โดยการสร้างกลไลเชิงสาเหตุทช่ี ่วย
ให้บุคคลเข้าใจกระบวนการในเชิงประวัติความเป็ นมา ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อการแปลความหมายในเชิง
อัตนัยทีท่ าํ ให้กลายเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกบิดเบือนอย่างเป็ นระบบ
วิธกี ารของฮาเบอร์มาสที่ใช้เพื่อช่วยให้บุคคลเป็ นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็ นสาเหตุของ
การบิด เบือ นการสื่อ สารและการทํ าความเข้าใจ คือ การวิจ ารณ์ (Critique) ซึ่งพัฒ นามาจาก 2
แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดของมาร์กซ์ ที่เห็นว่า การวิจารณ์ ท่ีช่วยให้บุ คคลเป็ นอิสระจากแรงบีบ
บังคับต่างๆ คือ การวิจารณ์เงือ่ นไขต่างๆ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่อย่างไม่มกี ารผ่อนปรน นัน่ คือ วิจารณ์โดย
ไม่ต้องเกรงกลัวต่อสิง่ ทีจ่ ะค้นพบและเกรงกลัวเพียงเล็กน้อยต่อความขัดแย้งกับอํานาจที่จะเกิดขึน้
และ 2) แนวคิดของนักจิตวิเคราะห์เกีย่ วกับกระบวนการสะท้อนภาพตนเองอย่างอิสระทีใ่ นการบําบัด
ผูป้ ่ วย เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้าใจตนเองและสถานการณ์ จากการค้นพาสาเหตุของความเข้าใจทีถ่ ูก
บิดเบือนจากประวัตคิ วามเป็ นมาในอดีตของผูป้ ่ วย โดยได้ประยุกต์แนวคิดการวิจารณ์ขา้ งต้นมาใช้
เพื้ให้บุ ค คลตระหนั ก ว่า ความเชื่อ และเจตคติข องพวกเขาถู ก ครอบงํา ความคิด ที่มีอ ยู่อ ย่ า งไร
ก่ อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทําความเข้าใจตนเองอย่างไรและเพื่อประกันว่าความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ตนเองที่เกิด ขึ้น เป็ นสิ่งที่เป็ นจริง ฮาเบอร์ม าสได้พ ัฒ นาทฤษฎีอํา นาจทางการสื่อ สาร
(Theory of Communicative Competence) ซึ่งแปลงแหล่งกํ าเนิ ด ของอุ ด มคติม นุ ษ ย์ไปอยู่ในรูป
ภาษาและวาทกรรม อย่างไรก็ตามสังคมเชิงวิพากษ์ต่างจากทฤษฎีวพิ ากษ์ ในแง่ทว่ี ่าทฤษฎีวพิ ากษ์
เป็ นผลิตผลจากกระบวนการของการวิจารณ์ (Process of Critique) ทีด่ าํ เนินการโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงความขัดแย้งในการใช้หลัเหตุผลสําหรับตัดสินการกระทํา หรือความเสมอภาค
ของกระทําทางสังคม ทฤษฎีวพิ ากษ์พยายามจิตสํานึก (Consciousness) ซึ่งเป็ นวิธกี ารทําความ
เข้าใจและตีความโลก โดยปราศจากการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เป็ น ในขณะทีส่ งั คมเชิงวิพากษ์
ตามแนวคิดของฮาเบอร์มาสพยายามจัดการกับข้อจํากัดนี้ โยรวมเอาการประสานความร่วมมือใน
กระบวนการวิจารณ์ เข้ากับการกําหนดทางการเมืองเพื่อนํ าไปสู่การกระทําในการจัดการกับความ
ขัดแย้งในการใช้หลักเหตุผลและความเสอมภาคของการกระทําทางสังคม สังคมวิพากษ์จงึ เหนือไป
กว่า การวิจ ารณ์ นั น่ คือ การใช้พ ราซิส เชิงวิพ ากษ์ (Critical Praxis) ซึ่งเป็ นรูป แบบการปฏิบ ัติท่ี
ผูก้ ระทําที่มคี วามรับผิดชอบโดยตรงเข้าใจการปฏิบตั นิ ัน้ อย่างถ่องแท้ มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการ
กระทําทางสังคม การที่จะได้มาซึ่งพราซิสเชิงวิพากษ์น้ี จําเป็ นต้องอาศัยการบูรณาการของทฤษฎี
และการปฏิบตั ิ การเชื่อมโยงทฤษฎีและแนวคิดนัยวิเคราะห์กบั แนวคิดสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ของ
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ฮาเบอร์มาส แนวคิดการสร้างพราซิสเชิงวิพากษ์จากการบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบตั ไิ ด้นํามาสู่
แนวคิดการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพกาษ์ในบริบทการศึกษาต่อมา โดยกรันดี (Grundy. 1982: 358363) ได้พฒ
ั นาแบบจําลองในเชิงทฤษฎีเพื่อการทําความเข้าใจการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ จาก
แนวคิด สังคมศาสตร์เชิงวิพ ากษ์ ข องฮาเบอร์ม าส ที่มุ่งเน้ น การทํ าความเข้า ใจวิธีก ารเชื่อ มโยง
หลักการทางทฤษฎีและการปฏิบตั เิ ข้าด้วยกันเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ จากการจําแนกความแตกต่างของ
ขัน้ ตอนหลัก 3 ขัน้ ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารเชื่อมโยงทฤษฎีกบั พราซิส ดังนี้
4.1 การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ (The Formation of Critical Theorems)
ขัน้ ตอนนี้ เริม่ ต้นจากการนํ าข้อมูลและความรูท้ ่ีได้จากทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประยุก ต์ใช้ท ฤษฎีท่ีมีอยู่เดิม ที่ล งตัวมาเชื่อมโยงกับ การปฏิบ ัติข องตนเองผ่านการสะท้อนภาพ
ความคิด ของตน เพื่อ นํ า ไปสู่ ก ารดํ า เนิ น การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารต่ อ ไป โดยที่ท ฤษฎี ไ ม่ ไ ด้เป็ น
ตัวกําหนด หรือเป็ นกฏเกณฑ์ท่ใี ช้ในการตัดสินความถูกต้องหรือความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ แต่
เป็ นความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ ะทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์กบั การตัดสินเชิงปฏิบตั ผิ ่านการสะท้อนภาพการปฏิบตั ิ
ของผูป้ ฏิบตั เิ อง ก่อให้เกิดทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ (Critical Theorems) ซึ่งเป็ นทฤษฎีท่อี อกแบบมา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ (Enlightenment) ในกลุ่ ม ผู้ ท่ี ป ฏิ บ ั ติ และเป็ นข้ อ เสนอ
(Proposition) เกีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะและการปฏิบตั ทิ างสังคมทีส่ ามารถตรวจสอบได้จากข้อมูล
ทีร่ วบรวมมาได้ภายใต้บริบททีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีเ่ สนอความรูพ้ น้ื ฐานในเชิงทฤษฎีไปสู่ผู้
ร่วมวิจยั (ทีอ่ าจจะไม่จําเป็ นต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานในเชิงทฤษฎีก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั ) ทีม่ คี วาม
ตัง้ ใจวิพากษ์อยู่แล้ว โดยผูว้ จิ ยั จะไม่ครอบงําความคิดของผูร้ ่วมวิจยั ขัน้ ตอนนี้เน้นการสร้างทฤษฎี
บทเชิงวิพากษ์จากการเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบตั ผิ ่านการสะท้อนภาพของตนเอง ผลทีเ่ กิดจาก
ขัน้ ตอนนี้ได้แก่ “ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์” กรอบแนวคิดในการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ แสดงให้
เห็นดังภาพประกอบ 13

ความตัง้ ใจวิพากษ์
(Critical Intent)

ทฤษฎี
(Theory)
สะท้อน
(Reflection)
ตัดสินเชิงปฏิบตั ิ
(Practical judgment)

ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
(Critical Theorems)

ภาพประกอบ 13 กรอบการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
ทีม่ า: Grundy. (1982). Three modes of action research. Curriculum Perspectives.
2(3), p.359.
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4.2 การสร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน (Enlightenment)
ขัน้ ตอนนี้จะคล้ายกับขัน้ ตอนการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ท่เี น้นการสร้างทฤษฎี
บทเชิงวิพากษ์จากการเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบตั ผิ า่ นการสะท้อนของตนเอง (ผูป้ ฏิบตั แิ ต่ละคน)
แต่ขนั ้ ตอนนี้เน้ นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ท่กี ลุ่มผู้วจิ ยั จะ
นํ าไปพัฒนา ลักษณะการสื่อสารภายในกลุ่มการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์น้ีเป็ นแบบผม-คุณ (IThou) ซึง่ เป็ นความสัมพันธภาพแบบเปิ ด สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถมีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และตัดสินใจ ขัน้ ตอนนี้พยายามทําความเข้าใจสาเหตุสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
อดีต อาศัยการสะท้อนภาพของผูร้ ่วมวิจยั ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรูห้ รือยุติการมีส่วนร่วมได้
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของแต่ละคนจะถูกนํามาปรับใช้และตรวจสอบผ่านกระบวนการสะท้อนภาพใน
กลุ่มทีป่ ฏิบตั ิ เป็ นการวิจยั ทีเ่ น้นความร่วมมือกัน (Collaborative) การวิพากษ์ (Critical) และค้นหา
การวิพากษ์ของตนเอง (Self Critical Inquiry) โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตระหนักถึงปั ญหาว่าเป็ นของตนเอง
ทําให้มีค วามรู้ส ึก ที่จ ะแก้ปั ญ หาโดยกลุ่ ม ซึ่งประกอบด้ว ย การวิพ ากษ์ ก ารสะท้อ นกลับ ซึ่งเป็ น
กระบวนการเปลีย่ นแปลงการตระหนักรูใ้ นตนเองในการหาเหตุผลของการปฏิบตั ิ มีการวิพากษ์ดว้ ย
วิธีก ารโต้ แ ย้งเหตุ ผ ล (Zuber-Skerrit. 1992) ซึ่ง กระบวนการนี้ ส อดคล้อ งกับ เคมมิส (Kemmis.
1985) ที่นําเสนอหลักการสะท้อนที่นํามาใช้กบั งานวิจยั ว่า การสะท้อนไม่ใช่กระบวนการทําเพียง
ลําพังหรือคนๆ เดียว (Individual Process) แต่เป็ นกระบวนการทางสังคม (Social Process) และ
การตรวจสอบการสะท้อนต้องมีการสํารวจความคิดและการกระทําหลายครัง้ ทัง้ ในระดับบุคคลและ
ระดับ กลุ่ม ผลของขัน้ ตอนนี้ กลุ่มจะได้ความรู้หรือความชัดเจนที่มีต่อทฤษฎีบ ทเชิงวิพ ากษ์ ซึ่ง
เรีย กว่ า “ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ” นํ า เสนอกรอบการสร้า งความรู้ท่ี ช ัด เจนร่ ว มกัน ได้ ด ัง
ภาพประกอบ 14
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ภาพประกอบ 14 กรอบการสร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน
ทีม่ า: Grundy. (1982). Three modes of action research. Curriculum Perspectives.
2(3), p.361.
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4.3 การจัด รวบรวมวิธีป ฏิบ ัติ (The Organization of Action) มีส่ ว นคล้ า ยแนวคิด
ขัน้ ตอนการสร้างความรูท้ ่ชี ดั เจนร่วมกัน คือ ใช้กระบวนการกลุ่มเหมือนกัน แต่ขนั ้ ตอนที่สองมอง
จากเหตุการณ์ (Event) ทีเ่ ป็ นสาเหตุในอดีตและสร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน (Enlightenment) จาก
สาเหตุนนั ้ แต่ขนั ้ ตอนการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั นิ ้ี พยายามทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของความเป็ น
เหตุเป็ นผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต หลังจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment) ในทฤษฎีบ ทเชิงวิพ ากษ์ จะทําให้ก ลุ่ม เกิด แนวคิดเกี่ย วกับ การพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงที่กระจ่างชัด (Enlightenment Idea) กับเหตุการณ์ บริบทหรือสถานการณ์ (Event) ที่
อาจจะเกิดขึน้ กล่าวคือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ทําให้กลุ่มเกิดความคิด
เกีย่ วกับการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงทีก่ ระจ่างชัดและการมีปฏิสมั พันธ์กบั สถานการณ์ทส่ี นใจนํา
ความคิดนัน้ ไปทดลองใช้ผ่านผู้ป ฏิบ ตั ิ ซึ่งผลที่ได้จากการรวบรวมวิธีป ฏิบ ตั ิจะได้ “แนวทางการ
ปฏิบตั ริ ว่ มกัน” นําเสนอกรอบการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ไิ ด้ดงั ภาพประกอบ 15
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ภาพประกอบ 15 กรอบการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ
ทีม่ า: Grundy. (1982). Three modes of action research. Curriculum Perspectives.
2(3), p.363.
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเกีย่ วกับการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ สรุปได้วา่ การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงวิพากษ์ เป็ นกระบวนการวิจยั ที่ได้รบั อิทธิพลจากกระบวนทัศน์ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
ตามแนวคิดทางสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ของฮาเบอร์มาส ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างการเข้า
ใจความเชิ ง นั ย วิ เ คราะห์ (Interpretive Understanding) กั บ การอธิ บ ายเชิ ง สาเห ตุ (Causal
Explanations) โดยมีการวิจารณ์ ท่มี แี นวความคิดมาจากการวิจารณ์ และการสะท้อนของตนเอง มี
จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของกลุ่มผูว้ จิ ยั เอง โดยใช้หลักเหตุผล
และความเสมอภาค เพื่อนํ าไปสู่การปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานให้อยู่บนพื้นฐานหลักเหตุ ผลและ
ความเสมอภาคมากขึน้ กล่าวคือ ปั ญหาการวิจยั ถูกนิยามโดยผูป้ ฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีป่ ระสานความ
ร่วมมือไปพร้อมๆ กับผูป้ ฏิบตั ิ มีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบเท่าเทียมกับผูป้ ฏิบตั ิ แนวคิดทีส่ าํ คัญ
ของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ คือ ผูเ้ ป็ นความร่วมมือวิจยั มีส่วนร่วมในการวิจยั กับผูร้ ว่ มวิจยั ใน
ลักษณะเป็ น ความร่วมมือ (Collaboration) ที่ท งั ้ ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ต่ างมีส ถานะที่เท่าเทียมกัน
(Equally) ในการร่วมคิด ปฏิบตั ิ สังเกตผล และสะท้อนผล ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1)
การพัฒ นาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ 2) การสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน และ 3) การจัดรวบรวมวิธี
ปฏิบตั ิ
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วิจยั ได้ย ึดแนวทางการทําวิจยั ปฏิบ ตั ิการ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิจยั
ปฏิบ ัติก ารเชิง วิพ ากษ์ (Emancipatory Action Research) โดยใช้กิจ กรรม “การปฏิ บ ัติก ารเชิง
วิพากษ์” ตามแนวคิดของกรันดี (Grundy. 1982) และ 2) การวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research)
ตามแนวคิดของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารของแคมมิสและแมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart. 1988:
11-13) ซึ่งผู้วิจยั ใช้การปฏิบ ตั ิการเชิงวิพากษ์ เป็ นหลักและนํ าการปฏิบ ตั ิและการสังเกตจากแนว
ทางการวิจ ยั ปฏิบ ัติก ารมาปรับ ใช้ร่ว มกัน โดยผู้วิจยั ได้นิ ย ามการวิจยั ปฏิบ ัติก ารเชิงวิพ ากษ์ ว่า
หมายถึง กระบวนการวิจ ัย ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1) การปฏิบ ัติการวิจยั เชิงวิพ ากษ์ และ 2) การปฏิบ ัติการและ
สังเกต โดยทีผ่ ลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านภาษาและวาทกรรม ด้านกิจกรรมและการปฏิบตั ิ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ในส่ว นของกิจกรรม “การปฏิบ ัติก ารเชิงวิพ ากษ์ ” ผู้วิจยั ได้นิ ย ามความหมายของการ
ปฏิบ ัติการเชิงวิพ ากษ์ หมายถึง การสร้างแนวทางการพัฒ นารูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ด่ี แี ละเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน้าทีร่ บั ผิดชอบของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
1. การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ เป็ นการสะท้อนความคิดเกีย่ วกับสมรรถนะที่
จําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามประสบการณ์และการรับรูข้ องแต่ละคน โดยใช้ความรูจ้ ากการอบรมช่วยสะท้อนความคิด
2. การสร้างความรูท้ ่ชี ดั เจน เป็ นการระดมความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเป็ นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
การนํ าเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ รูปแบบสมรรถนะของ
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หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ให้ก ับ ทุ ก คน แล้ว ระดมความคิด ว่ามีรูป แบบอื่น ๆ หรือ ไม่ อย่างไร
เพื่อให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ํ าไปประกอบการวางแผนทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์แล้วนํ ามาสร้าง
เป็ นความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกันโดยใช้กจิ กรรมกลุ่ม
3. การจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ เป็ นการใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูเ้ ป็ นปั จจัยป้ อนและทํานายถึงแนวทางการปฏิบตั ิท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
พิจารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ า่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เหมาะสม และสมควรต่อการ
ปฏิบตั ิ โดยผ่านการสะท้อน (Reflection) ระหว่างแนวคิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Enlightenment
Idea) กับเหตุการณ์ทก่ี าํ หนด (Event) มี 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การวางแนวทางการวิจยั ร่วมกัน ผูว้ จิ ยั
ร่ ว มกัน กํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละผลลัพ ธ์ เพื่อ ใช้เป็ นกรอบหรือ เครื่อ งวัด ความสํ า เร็จ ของการ
ดําเนินงาน และกําหนดแผนการดําเนินงาน รูปแบบวิธกี ารและแผนปฏิบตั งิ าน และ 2) การนําความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสมรรถนะมากําหนดเป็ นรูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ พือ่ ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ริ ว่ มกัน
5. งานวิ จ ยั ที่เกี่ย วข้อ ง
ผูว้ จิ ยั นํ าเสนอผลการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ การวิจยั ฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์และการ
วิจ ยั ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ว ม จํ านวน 14 เรื่อ ง ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2547 – 2554 เนื่ อ งจากการวิจ ัย
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์มสี ว่ นทีค่ ล้ายคลึงกันการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม สรุปเป็ นประเด็นต่างๆ
ได้ดงั นี้
1. ประเด็นการพัฒนา
เนื้อหาทีน่ กั วิจยั นําวิธกี ารวิจยั ปฏิบตั กิ ารมาใช้ในการพัฒนามีหลายประเด็นแต่ทพ่ี บใน
การวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน (นริศว์ ปรารมย์. 2548) พฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมของนักศึกษา
พยาบาล (การุณย์ ประทุม. 2548) ความสามารถของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (สุทศิ า ลิ้มสกุล.
2550) พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน (สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554) 2) พฤติกรรมการทํางาน
เช่น การวัดและประเมินผลระดับชัน้ เรียนของครู (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) การคิดไตร่ตรองและ
พฤติกรรมการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นสําคัญของครู (ชุลกี ร ยิม้ สุด. 2552) ศักยภาพการทําวิจยั ในชัน้
เรียนของครู (นุ ชจรินทร์ ศรีทอง. 2552) พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (สิทธิ
ชัย ชมพู พ าทย์. 2554) 3) การพัฒ นาด้า นอื่น ๆ เช่ น การพัฒ นาระบบการวัด และประเมิน ผล
ระดับชัน้ เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 (อังคณา ตุงคะสมิต. 2550) การ
พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในวัด (พอเพียง ทรัพย์อนิ ทร์. 2551) การพัฒนาสื่อและกล
ยุทธ์ในการสือ่ สารเพือ่ ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น (มณทิรา อินคชสาร. 2551)
การพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก (ศิรกิ ุล นามศิร.ิ 2552)
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพฤติกรรมโดยใช้วธิ กี ารวิจยั ปฏิบตั กิ ารจากการสังเคราะห์
งานวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถจําแนกได้เป็ น 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ของประเด็นทีน่ ่ าสนใจ เช่น ศึกษารูปแบบการมีสว่ นร่วมของนักเรียน (นริศว์ ปรารมย์. 2548) ศึกษา
สภาพ บริบ ท และแนวทางการพัฒ นาความเป็ นหุ้น ส่วนของผู้ป กครองและชุม ชนในการพัฒ นา
ผูเ้ รียน (สามารถ กมขุนทด. 2548) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ระดับชัน้ เรียน (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) สภาพความสามารถของเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ (สุ
ทิศา ลิม้ สกุล. 2550) 2) การพัฒนาพฤติกรรมทีส่ นใจหรือการพัฒนาระบบงาน ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์
ที่พ บได้มากถือเป็ น จุดเด่นของกระบวนการวิจยั นี้ เช่น การพัฒ นาระบบการวัด และประเมิน ผล
ระดับชัน้ เรียน (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) การพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรีย นเป็ นสําคัญ (ชุ ลีก ร ยิ้ม สุ ด . 2552) การพัฒ นาพฤติก รรมการพยาบาลแบบองค์รวมของ
นักศึกษาพยาบาล (การุณย์ ประทุม. 2548) พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของครูและนักเรียน (สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554) 3) การศึกษาประสิทธิผลของระบบหรือ
นวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ รวมถึงการประเมินการใช้นวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เช่น การศึกษาประสิทธิผล
ของการพัฒ นาศักยภาพเครือข่ายในการทํางานของเจ้าหน้ าที่สาธารณสุข (มะลิ วิมาโน. 2547)
วิเคราะห์พฒ
ั นาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาแบบเต็มรูปทีไ่ ด้จากการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน (กมลวรรณ ตังธนกา
นนท์. 2547) การพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีด
เข้าเส้น (มณทิรา อินคชสาร. 2551) การพัฒ นางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก (ศิรกิ ุ ล นามศิร.ิ 2552) เป็ นต้น และ 4) การสังเคราะห์รูปแบบหรือนวัตกรรมจากการ
พัฒนาพฤติกรรม เช่น การสังเคราะห์รปู แบบการส่งเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมของ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ท่ี 4 (การุณ ย์ ประทุ ม. 2548) การสังเคราะห์รูป แบบการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการเรียนการสอน (นริศว์ ปรารมย์. 2548) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (ชุลกี ร ยิม้ สุด. 2552) พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน (สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554) ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางได้ผลจาก
การพัฒนาและองค์ความรูจ้ ากการวิจยั สอดคล้องกับคํากล่าวของดุษฎี โยเหลา (2548: 138-139)
ทีว่ ่าในกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมถ้าจะทําให้เหมาะแก่การทําปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกแล้วควรประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของการเกิดองค์ความรูใ้ หม่หรือข้อค้นพบที่
แตกต่ างจากเดิม 2) ส่ว นของการมีส่วนร่ว มของผู้ป ฏิบ ัติงาน และ 3) ส่ว นของการปฏิบ ัติก ารที่
เปลีย่ นกลุ่มชุมชนให้ไปสูเ่ ป้ าหมาย
3. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารนัน้ ผูว้ จิ ยั จําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ 1) กลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลายเช่น ครู ผูป้ กครอง และนักเรียน (สามารถ กมขุนทด. 2548) ผูบ้ ริหาร
กับ ชุ มชน (อังคณา ตุ งคสมิต . 2550) นักเรีย นกับ ครูผู้สอน (สิท ธิช ยั ชมพูพ าทย์. 2554) ครูก ับ
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ผูบ้ ริหาร (ชุลกี ร ยิม้ สุด. 2552) นักศึกษา อาจารย์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพ (การุณย์ ประทุม. 2548)
ครู นักเรียน และผูบ้ ริหาร (นริศว์ ปรารมย์. 2548) ผูบ้ ริหาร ผูส้ อน นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน
(อังคณา ตุงคสมิต. 2550) บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมโรงเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครู
กับ บุ ค ลากรภายนอก ได้แก่ ผู้ป กครอง ผู้ใหญ่ บ้าน และกํานัน นายกองค์การบริห ารส่วนตําบล
ศึกษานิเทศก์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ศิรกิ ุล นามศิร.ิ 2552) ซึง่ ข้อดีของการวิจยั โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลายบทบาทนี้ มีขอ้ ดีคอื ความเป็ นองค์รวม (Holistic) เป็ นการเน้นผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
ส่วนเสียในการวิจยั มาร่วมกันทํางานและพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับการมีมุมมองในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ที่เชื่อในความเป็ นองค์รวม (Wholeness) ว่าเป็ นภาวะ
สมบู ร ณ์ อั น เกิ ด จากการหลอมรวม (Include) และการก้ า วข้ า ม (Transcend) ผลรวมของ
ส่วนประกอบย่อยๆ นัน้ ความสัมพันธ์เกีย่ วเนื่อง (Connectedness) ว่าไม่อาจแบ่งแยกสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ออกจากกัน การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเกิดความยังยื
่ น แต่ในอีกมุมหนึ่งความเป็ นองค์รวมนัน้ ยาก
และท้าทายในการทําวิจยั กล่าวคือ ความคิดทีแ่ ตกต่างย่อมเป็ นการยากในการหลอมรวมให้เป็ นหนึ่ง
เดียว ผูว้ จิ ยั ต้องมีความสามารถในการจูงใจ และประณีประนอมให้เกิดการกลันตั
่ วทางความคิดของ
ทุ ก คน อัน จะนํ าไปสู่ค วามสําเร็จ แนวคิด องค์รวมนี้ ได้ถู ก นํ า มาใช้ในการแก้ปั ญ หาและพัฒ นา
สังคมไทย และถือได้ว่าเป็ นคําสําคัญคําหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้
มีนัยสําคัญ ต่ ออนาคตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 2) การใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เช่น
นักเรียน (กมลวรรณ ตังธนกานนท์. 2547) หรือ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข (มะลิ วิมาโน. 2547) ซึง่ การ
พัฒนาอาจขาดความเป็ นองค์รวมไป แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะทําให้การรวมความคิดเป็ นไปได้งา่ ย
มากยิง่ ขึน้ เป็ นการมองความแตกต่างหลากหลายของบุคคลทําให้ความเป็ นจริงนัน้ ไม่เป็ นเอกภาพ
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มลี กั ษณะคล้ายกัน แต่มี
การใช้เพื่อจุดประสงค์ท่ีแตกต่ างกันซึ่งจากการสังเคราะห์แล้ว พบว่ามี 4 ประการ คือ เครื่องมือ
สํ า หรับ การกํ า หนดปั ญ หา (Problem Identification) เครื่อ งมือ สํ า หรับ การวางแผน (Planning)
เครื่องมือสําหรับการกํากับการวิจยั (Research Monitoring) และเครื่องมือสําหรับการประเมินผล
(Evaluation or Reflection) เช่น การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม (Focus Group Interviews) การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และมีการแบบวัดนอกจากนี้ยงั มีการใช้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้เครือ่ งมือประเภท
รูบริค (ชุลกี ร ยิม้ สุด. 2552) การวิเคราะห์ SWOT (มะลิ วิมาโน. 2547, อังคณา ตุงคสมิต. 2550)
แต่อย่างไรก็ตามด้วยการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์หรือการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ ดังนัน้ เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งก็คอื ตัวผูว้ จิ ยั เอง
5. รูปแบบการเขียนรายงาน
รูปแบบการเขียนรายงาน ส่วนใหญ่ มกั มีการเขียนข้อมูลพื้นฐานของผู้ร่วมวิจยั เป็ น
เบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวิจยั ในแต่ละเรื่องมีวตั ถุประสงค์และจุดเน้ นที่ต่างกันแนว
ทางการเขียนจึงแตกต่างกันเช่น 1) การนําเสนอตามวงรอบการวิจยั เช่นนําเสนอข้อมูลในแต่ละวงจร
การวิจยั โดยแต่ละวงจรมีวตั ถุประสงค์ของวงจรกํากับอยู่ ซึง่ แต่ละวัตถุประสงค์นนั ้ จะนําเสนอแนวคิด
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3 ประการ คือ ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ และความสัมพันธ์ทางสังคม โดยทีม่ กี าร
นํ าเสนอการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทํางานด้วย เช่น หลักพรหมวิหาร 4
(การุณย์ ประทุม. 2548) นํ าเสนอผลการวิจยั โดยใช้การรายงานผลการวิจยั ในแต่ละกรณีศกึ ษาไป
(มะลิ วิมาโน. 2547) 2) รูปแบบการเขียนรายงานที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั เพียงอย่างเดียว โดย
มิได้เน้นที่กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (มณทิรา อินคชสาร. 2551) แต่ท่สี ําคัญคือ
งานวิจยั ส่วนใหญ่ ยงั มิได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าในกระบวนการวิจยั นัน้ ได้ความรูอ้ ะไรบ้างที่
แตกต่างจากความรูเ้ ดิมในเรื่องทีก่ ําลังทําวิจยั ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเน้นทีก่ ระบวนการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมหรือขัน้ ตอนการวิจยั เป็ นหลัก 3) รูปแบบทีน่ ําเสนอให้เห็นความชัดเจนของผลการวิจยั เพิม่ เติม
ซึง่ ปกติการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยทัวไปมั
่ กจะนําเสนอเป็ นการ
เขียนความเรียงดูการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แต่มงี านวิจยั หลายเรือ่ งเก็บและนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรูปธรรมเช่น ใช้คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์
สถิตทิ ดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวของการวัดซํ้า (One-way Repeated Measure ANOVA)
และสถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบสองทางของการวัดซํ้า (Two-way Repeated Measure
ANOVA) (กมลวรรณ ตังธนกานนท์. 2547) การใช้ส ถิติท ดสอบแบบวิล คอกซัน (ชุ ลีก ร ยิ้ม สุด .
2552) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ 2 ทาง (พรรณี บุญประกอบ; และคณะ. 2548)
6. ผลการวิจยั
ผลจากการวิจ ัย ของงานวิจ ัย ที่ใช้ก ารวิจ ัย ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ว มและการวิจ ัย
ปฏิบ ัติก ารเชิงวิพ ากษ์ สามารถทําให้พ ฤติกรรมของเป้ าหมายเกิดการพัฒ นาได้ห ลายกลุ่ม โดย
สามารถจําแนกความสําเร็จของการวิจยั ตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั ได้ 3 กลุ่ มด้วยกัน คือ 1) ได้
ความรูเ้ กีย่ วกับสภาพของสิง่ ทีน่ ักวิจยั ศึกษา เช่น สภาพการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (นริศว์
ปรารมย์. 2548) 2) ผู้เข้าร่วมวิจยั มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติ และความรู้ เช่น การลด
พฤติกรรมเสีย่ งจากการเสพสิง่ เสพติดแบบฉีดเข้าเส้น (มณทิรา อินคชสาร. 2551) การเปลีย่ นแปลง
บทบาทการเรียนการสอนของครูและนักเรียน (นริศว์ ปรารมย์. 2548) การมีพฤติกรรมการพยาบาล
แบบองค์รวมเพิม่ (การุณย์ ประทุม. 2548) ครูมพี ฤติกรรมการคิดไตร่ตรองเพิม่ ขึน้ (ชุลกี ร ยิม้ สุด.
2552) พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน
(สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554) 3) ได้รปู แบบหรือนวัตกรรม เช่น รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
(มะลิ วิม าโน. 2547) กระบวนการจัด ทํ า แฟ้ มสะสมผลงาน (กมลวรรณ ตัง ธนกานนท์ . 2547)
สื่ อ และกลยุ ท ธ์ ใ น ก ารสื่ อ สารเพื่ อป รั บ เป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก รรมห รื อ ลดความเสี่ ย ง(ม ณ ทิ ร า
อินคชสาร. 2551) ระบบการวัดและประเมินผล เป็ นต้น ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่าการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างแท้จริง
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ทฤษฎีก ารเรีย นรูท้ ี่เกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาสมรรถนะ
1. การเรีย นรู้โดยการลงมือ ปฏิ บ ตั ิ (Active learning)
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี สารสนเทศทําให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทําได้ทุกที่ทุก
เวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวฒ
ั น์ น้ีส่งผลให้ผูเ้ รียนจําเป็ นจะต้องมีสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็ นผูแ้ สวงหาความรูอ้ ยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปั จจุบนั มีองค์ความรูใ้ หม่เกิดขึน้
มากมายทุกวินาทีทําให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรูจ้ ากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอน
แบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผเู้ รียนให้นําความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนในชัน้
เรียนไปปฏิบตั ไิ ด้ดี ดังนัน้ ผูส้ อนจึงจําเป็ นต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับ การเปลี่ย นแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรีย นรู้ข องผู้เรีย น จากผู้ส อนคือ ผู้ถ่ า ยทอด
ปรับเปลีย่ นบทบาทเป็ นผูช้ แ้ี นะวิธกี ารค้นคว้าหาความรู้ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถแสวงหาความรู้
และประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
(วัชรี เกษพิชยั ณรงค์ และนํ้าค้าง ศรีวฒ
ั นาโรทัย. 2553: online)
Active Learning เป็ นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ ผูเ้ รียนประยุกต์ใช้ทกั ษะและเชื่อมโยงองค์ความรูน้ ําไปปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปั ญหาหรือประกอบอาชีพ
ในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การนํ าเอาวิธกี ารสอน เทคนิคการ
สอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับผูส้ อน Active Learning จึงถือเป็ นการ
จัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงใน
ยุ ค ปั จจุ บ ั น อี ก ทั ้ง ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม student engagement, enhance relevance, and improve
motivation ของผูเ้ รียน
งานวิจยั ทางการศึกษาจํานวนมากยืนยันว่า การเรียนรูท้ ่แี ท้จริงเกิดขึน้ เมื่อผูเ้ รียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบตั กิ ารเรียนรูน้ นั ้ อย่างจริงจัง (actively involved) แม้แต่การเรียนรูจ้ ากการฟั ง ผูเ้ รียน
ก็ต้องได้ป ฏิบ ัติการฟั งจริงๆ อย่างตัง้ ใจ จึงจะเกิด การเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ต าม ผลการวิเคราะห์
งานวิจ ยั ที่ผ่ า นมาไม่ ต่ํ ากว่ า สองทศวรรษให้ข้อ เสนอว่ า ผู้เรีย นต้อ ง มากกว่าเพีย งแต่ ฟั ง ”ทํ า “
กล่าวคือ ผูเ้ รียนต้องอ่าน เขียน อภิปราย หรือแก้ปัญหา ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดต้องปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ในงาน
ที่ใช้การคิดขัน้ สูงในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ได้มกี ารเสนอว่ากลวิธที ่สี นับสนุ นการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก (active learning) คือ กระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ทําและคิดในสิง่ ที่ทํา
เช่น
- กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process: 5Es)
- การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning)
- การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning: PBL)
- การเรียนรูโ้ ดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (Research-Based Learning: RBL)
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- การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching) ฯลฯ
Active Learning เป็ นรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึน้ ซึง่ ไม่แตกต่างจากคําว่า Student Center เพียงแต่จะเห็นภาพได้ชดั เจนมากขึน้ กล่าวคือ ผูเ้ รียน
จะเกิดการ เรียนรูม้ ากกว่าทีผ่ สู้ อนถ่ายทอดให้ และสามารถลงมือปฏิบตั มิ ากกว่าแค่การจดบันทึกใน
ชัน้ เรียน
กิจกรรมพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของ Active Learning มีดงั นี้
1. การพูดและการฟั ง (Talking and Listening)
2. การอ่าน (Reading)
3. การเขียน (Writing)
4. การสะท้อน (Reflecting)
ทัง้ 4 องค์ประกอบ เป็ นทักษะที่เกิดขึน้ ในการเรียนการสอนทุกวิธี แต่ละวิธจี ะเกิดทักษะ
ดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกัน เช่น การอภิปราย (Discussion) ใช้ทกั ษะการพูดและการฟั ง การทํา
กรณีศกึ ษา (Case Study) ใช้ทกั ษะการอ่าน การเขียน และการสะท้อน เป็ นต้น
Active learning เน้ น การให้ผู้เรีย นมีส่ว นร่ว มในการเรีย นการสอนมากขึ้น ซึ่งเป็ น การ
พัฒ นาทัก ษะในหลายๆ ด้าน และทํ าให้เกิด Higher Order Thinking ในระดับ ของการวิเคราะห์
(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) และนักศึกษายังมีทกั ษะ
การอ่าน (Reading) การอภิปราย (Discussing) และการเขียน (Writing) อีกด้วย
ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีดงั นี้ (ไชยยศ เรือง
สุวรรณ. 2553)
1. เป็ นการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญ หา
การนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
2. เป็ นการเรียนการสอนทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูส้ งู สุด
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสมั พันธ์ร่วมกัน และ
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
3. ผูเ้ รียนสร้างองค์ความรูแ้ ละจัดระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4. ผู้เรีย นได้เรีย นรู้ค วามรับ ผิดชอบร่ว มกัน การมีวินัยในการทํ างาน และการแบ่ ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
5. เป็ นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผเู้ รียนอ่าน พูด ฟั ง คิดอย่างลุ่มลึก ผูเ้ รียนจะ
เป็ นผูจ้ ดั ระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6. เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขัน้ สูง
7. เป็ น กิจ กรรมที่เปิ ด โอกาสให้ผู้เรีย นบู รณาการข้อ มูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ
หลักการสูก่ ารสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด
8. ผูส้ อนจะเป็ นผูอ้ า้ นวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง
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9. ความรูเ้ กิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรูแ้ ละการสรุปทบทวนของผูเ้ รียน
2. การเรีย นรู้ทางสังคมเชิ งพุทธิ ปัญ ญา (Social cognitive learning)
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ซึ่งเป็ น
ทฤษฎีของศาสตราจารย์ Bandura แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Bandura มี
ความเชื่อว่าพฤติกรรมมนุ ษย์ นอกเหนือจากปฏิกริ ยิ าสะท้อนเบือ้ งต้นแล้ว เกิดจากการเรียนรูท้ งั ้ สิน้
และการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่เหล่านัน้ สามารถเรียนรูไ้ ด้โดยประสบการณ์ตรงหรือไม่กโ็ ดยการสังเกต
การเรียนรูข้ องมนุ ษย์ส่วนมากเป็ นการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้
จากการสัง เกตว่ า “การเรีย นรู้โ ดยการสัง เกต” หรือ “การเลีย นแบบ” และเนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ มี
ปฏิสมั พันธ์ (Interact) กับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวอยูเ่ สมอ Bandura อธิบายว่าการเรียนรูเ้ กิดจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อมในสังคม ซึง่ ทัง้ ผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อมมีอทิ ธิพลต่อกันและ
กัน Bandura จึงเปลี่ย นชื่อ ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ของท่านว่า การเรีย นรู้ท างสังคม (Social Learning
Theory) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ น การเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning
Theory) อีกครัง้ หนึ่ง
ทัง้ นี้เนื่องจาก Bandura พบจากการทดลองว่า สาเหตุทส่ี าํ คัญอย่างหนึ่งในการเรียนรูด้ ว้ ย
การสังเกต คือ ผูเ้ รียนจะต้องเลือกสังเกตสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูโ้ ดยเฉพาะ และสิง่ สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็
คือ ผู้เรียนจะต้องมีการเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจําระยะยาวได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ผู้เรีย นต้อ งสามารถที่จ ะประเมิน ได้ว่า ตนเลีย นแบบ ได้ดีห รือ ไม่ ดีอ ย่ า งไร และจะต้อ งควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองได้ดว้ ย (metacognitive ) Bandura จึงสรุปว่า การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจึงเป็ น
กระบวนการทางการรูค้ ดิ หรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือ
การเลีย นแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) Bandura มีค วามเห็น ว่าทัง้ สิ่งแวดล้อ ม
และตัว ผู้ เ รีย นมี ค วามสํ า คัญ เท่ า ๆ กัน Banduraกล่ า วว่ า คนเรามี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ (Interact) กับ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเราอยู่เสมอการเรียนรูเ้ กิดจาก ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อม
ซึง่ ทัง้ ผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อมมีอทิ ธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็ นการเรียนรู้
โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัว
แบบไม่จําเป็ นต้องเป็ นตัวแบบที่มชี วี ติ เท่านัน้ แต่อาจจะเป็ นตัวสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นใน
โทรทัศ น์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็ นรูปภาพการ์ตูนหนังสือก็ได้ นอกจากนี้ คําบอกเล่าด้วย
คําพูดหรือข้อมูลที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็เป็ นตัวแบบได้ การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตไม่ใช่การ
ลอกแบบจากสิง่ ทีส่ งั เกตโดยผูเ้ รียนไม่คดิ คุณสมบัตขิ องผูเ้ รียนมีความสําคัญ เช่น ผูเ้ รียนจะต้องมี
ความสามารถทีจ่ ะรับรูส้ งิ่ เร้า และสามารถสร้างรหัสหรือกําหนดสัญลักษณ์ของสิง่ ทีส่ งั เกตเก็บไว้ใน
ความจําระยะยาว และสามารถเรียกใช้ในขณะทีผ่ สู้ งั เกตต้องการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
Bandura ไม่ เ ชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จะคงตั ว อยู่ เ สมอ ทั ง้ นี้ เ พราะสิ่ ง แวดล้ อ ม
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และทัง้ สิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมมีอทิ ธิพลซึง่ กันและกัน ตัวอย่างเช่น เด็กทีม่ ี
พฤติกรรมก้าวร้าวก็คาดหวังว่าผูอ้ ่นื จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนด้วย ความหวังนี้กส็ ่งเสริมให้
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เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และผลพวงก็คอื ว่าเด็กอื่น (แม้ว่าจะไม่ก้าวร้าว) ก็จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองแบบก้าวร้าวด้วย และเป็ นเหตุให้เด็กที่มพี ฤติกรรมก้าวร้าวยิง่ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นการยํา้ ความคาดหวังของตน
Bandura สรุปว่า “เด็กทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าวจะสร้างบรรยากาศก้าวร้าวรอบๆ ตัว จึงทําให้
เด็กอื่นที่มพี ฤติกรรมอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวแสดงพฤติกรรมตอบสนองก้าวร้าว เพราะเป็ นการแสดง
พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมทีก่ า้ วร้าว”
ขัน้ ของการเรีย นรู้โดยการสังเกตหรือเลีย นแบบ Banduraกล่ าวว่า การเรีย นรู้ท าง
สัง คมด้ว ยการรู้คิด จากการเลีย นแบบมี 2 ขัน้ คือ ขัน้ แรก เป็ นขัน้ การได้ร บั มาซึ่ง การเรีย นรู้
(Acquisition) ทําให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้
ขัน้ ที่สอง เรียกว่าขัน้ การกระทํา (Performance) ซึ่งอาจจะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้
การแบ่งขัน้ ของการเรียนรูแ้ บบนี้ทาํ ให้ ทฤษฎีการเรียนรูข้ องBanduraแตกต่างจากทฤษฎีพฤติกรรม
นิยมชนิดอื่นๆ การเรียนรูท้ แ่ี บ่งออกเป็ น 2 ขัน้ อาจจะแสดงด้วยแผนผังดังต่อไปนี้
แผนผัง ที่ 1 ขัน้ ของการเรีย นรู้โดยการเลีย นแบบ ขัน้ การรับ มาซึ่ง การเรีย นรู้
ประกอบด้วยส่วนประกอบทีส่ าํ คัญเป็ นลําดับ 3 ลําดับ ดังแสดงในแผนผังที่ 2
แผนผังที่ 2 ส่วนประกอบของการเรียนรูข้ น้ึ กับการรับมาซึง่ การเรียนรู้ จากแผนผัง
จะเห็นว่า ส่วนประกอบทัง้ 3 อย่าง ของการรับมาซึ่งการเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการทางพุทธิปัญญา
(Cognitive Processes) ความใส่ใจทีเ่ ลือกสิง่ เร้ามีบทบาทสําคัญในการเลือกตัวแบบสําหรับขัน้ การ
กระทํา (Performance) นัน้ ขึ้น อยู่กบั ผู้เรียน เ ช่น ความสามารถทางด้านร่างกาย ทัก ษะต่ าง ๆ
รวมทัง้ ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั แรงเสริมซึ่งเป็ นแรงจูงใจกระบวนการทีส่ ําคัญในการเรียนรูโ้ ดยการ
สังเกต
Bandura ได้อธิบายกระบวนการทีส่ าํ คัญในการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเรียนรูโ้ ดย
ตัวแบบว่ามีทงั ้ หมด 4 อย่างคือ
1. กระบวนการความใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของผู้เรียนเป็ น สิง่ สําคัญ มาก ถ้า
ผู้เรียนไม่มคี วามใส่ใจในการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนัน้ การ
เรีย นรู้แ บบนี้ ค วามใส่ ใ จจึง เป็ นสิ่ง แรกที่ ผู้ เ รีย นจะต้ อ งมี Banduraกล่ า วว่ า ผู้ เ รีย นจะต้ อ งรับ รู้
ส่วนประกอบทีส่ าํ คัญของพฤติกรรมของผูท้ เ่ี ป็ นตัวแบบ องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของตัวแบบทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความใส่ใจของผู้เรียนมีหลายอย่าง เช่น เป็ นผู้ท่มี เี กียรติสูง (High Status) มีความสามารถสูง
(High Competence) หน้ า ตาดี รวมทั ง้ การแต่ ง ตั ว การมี อํ า นาจที่ จ ะให้ ร างวัล หรือ ลงโทษ
คุ ณ ลัก ษณะของผู้ เ รีย นก็ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ กระบวนการใส่ ใ จ ตัว อย่ า งเช่ น วัย ของผู้ เ รีย น
ความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา ทักษะทางการใช้มอื และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทัง้ ตัวแปร
ทางบุคลิกภาพของผูเ้ รียน เช่น ความรูส้ กึ ว่าตนนัน้ มีค่า (Self-Esteem) ความต้องการและทัศนคติ
ของ ผูเ้ รียน ตัวแปรเหล่านี้มกั จะเป็ นสิง่ จํากัดขอบเขตของการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต ตัวอย่างเช่น ถ้า
ครูตอ้ งการให้เด็กวัยอนุ บาลเขียนพยัญชนะไทยทีย่ าก ๆ เช่น ฆ ม โดยพยายามแสดงการเขียนให้ดู
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เป็ นตัวอย่าง ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใน การเคลื่อนไหวของเด็กวัยอนุ บาลยังไม่พร้อมฉะนัน้ เด็กวัย
อนุ บาลบางคนจะเขียนหนังสือตามทีค่ รูคาดหวังไม่ได้
2. กระบวนการจดจํา (Retention Process) Bandura อธิบายว่า การที่ผู้เรียนหรือผู้
สังเกตสามารถทีจ่ ะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้กเ็ ป็ นเพราะผูเ้ รียนบันทึกสิง่ ที่
ตนสังเกตจากตัวแบบไว้ในความจําระยะยาว Bandura พบว่าผูส้ งั เกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรม
หรือการกระทําของตัวแบบด้วยคําพูด หรือสามารถมีภาพพจน์ สงิ่ ที่ตนสังเกตไว้ในใจจะเป็ นผู้ท่ี
สามารถจดจําสิง่ ที่เรียนรูโ้ ดยการสังเกตได้ดกี ว่าผู้ท่เี พียงแต่ดูเฉยๆ หรือทํางานอื่นในขณะที่ดูตวั
แบบไปด้วย
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction) กระบวนการแสดง
พฤติก รรมเหมือ นตัว แบบเป็ นกระบวนการที่ผู้เรีย นแปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ (Visual
Image) หรือสิง่ ที่จําไว้เป็ นการเข้ารหัสเป็ นถ้อยคํา (Verbal Coding) ในที่สุดแสดงออกมาเป็ นการ
กระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปั จจัยที่สําคัญ ของกระบวนการนี้ คอื ความพร้อม
ทางด้านร่างกายและทักษะที่จําเป็ นจะต้องใช้ในการเลียนแบบของผูเ้ รียน ถ้าหากผูเ้ รียนไม่มคี วาม
พร้อมก็จะไม่สามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้Bandura กล่าวว่าการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต
หรือการเลียนแบบไม่ใช่เป็ นพฤติกรรมที่ลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา การเรียนรูโ้ ดยการสังเกต
ประกอบด้วยกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Process) และความพร้อมทางด้านร่างกาย
ของผู้เรียน ฉะนัน้ ในขัน้ การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) ของแต่ ละบุ คคลจึง
แตกต่างกันไปผูเ้ รียนบางคนก็อาจจะทําได้ดกี ว่าตัวแบบทีต่ นสังเกตหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบ
ได้เหมือนมาก บางคนก็อาจจะทําได้ไม่เหมือนกับตัวแบบเพียงแต่คล้ายคลึงกับตัวแบบมีบางส่วน
เหมือนบางส่วนไม่เหมือนกับตัวแบบ และผูเ้ รียนบางคนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตัว
แบบ ฉะนัน้ Banduraจึงให้คําแนะนํ าแก่ผู้ท่ีมหี น้ าที่เป็ นตัวแบบ เช่น ผู้ปกครองหรือครูควรใช้ผล
ย้อนกลับทีต่ อ้ งตรวจสอบแก้ไข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็ นการช่วยเหลือให้ผเู้ รียนหรือผู้
สังเกตมีโอกาสทบทวนในใจว่าการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบ้าง และพยายามแก้ไขให้
ถูกต้อง
4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) Bandura อธิบายว่า แรงจูงใจของผูเ้ รียน
ทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบทีต่ นสังเกต เนื่องมาจากความคาดหวังว่า การเลียนแบบจะนํ า
ประโยชน์ มาใช้ เช่น การได้รบั แรงเสริมหรือรางวัล หรืออาจจะนํ าประโยชน์ บางสิง่ บางอย่างมาให้
รวมทัง้ การคิดว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําให้ตนหลีกเลีย่ งปั ญหาได้ ในห้องเรียนเวลา
ครูให้รางวัลหรือลงโทษพฤติกรรมของนักเรียน คนใดคนหนึ่งนักเรียนทัง้ ห้องก็จะเรียนรูโ้ ดยการ
สังเกตและเป็ นแรงจูงใจให้ผเู้ รียนแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม เวลานักเรียนแสดงความ
ประพฤติดี เช่น นักเรียนคนหนึ่งทําการบ้านเรียบร้อยถูกต้องแล้วได้รบั รางวัลชมเชยจากครู หรือให้
สิทธิพเิ ศษก็จะเป็ นตัวแบบให้แก่นกั เรียนคนอื่น ๆ พยายามทําการบ้านมาส่งครูให้เรียบร้อย เพราะมี
ความคาดหวังว่าคงจะได้รบั แรงเสริมหรือรางวัลบ้าง ในทางตรงข้ามถ้านักเรียนคนหนึ่งถูกทําโทษ
เนื่องจากเอาของมารับประทานในห้องเรียน ก็จะเป็ นตัวแบบของพฤติกรรม ทีน่ ักเรียนทัง้ ชัน้ จะไม่
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ปฏิบตั ิตาม แม้ว่าBanduraจะกล่าวถึงความสําคัญของแรงเสริมบวกว่ามีผลต่อพฤติกรรมที่ผูเ้ รียน
เลียนแบบตัวแบบแต่ ความหมายของความสําคัญ ของแรงเสริมนัน้ แตกต่ างกันกับของสกินเนอร์
(Skinner)
ปั จจัยทีส่ าํ คัญในการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต
1. ผูเ้ รียนจะต้องมีความใส่ใจ (Attention) ทีจ่ ะสังเกตตัวแบบ ไม่วา่ เป็ นการแสดงโดย
ตัวแบบจริงหรือตัวแบบสัญลักษณ์ ถ้าเป็ นการอธิบายด้วยคําพูดผูเ้ รียนก็ตอ้ งตัง้ ใจฟั งและถ้าจะต้อง
อ่านคําอธิบายก็จะต้องมีความตัง้ ใจทีจ่ ะอ่าน
2. ผูเ้ รียนจะต้องเข้ารหัสหรือบันทึกสิง่ ทีส่ งั เกตหรือสิง่ ทีร่ บั รูไ้ ว้ในความจําระยะยาว
3. ผูเ้ รียนจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบและควรจะทําซํ้าเพือ่ จะให้จาํ ได้
4. ผูเ้ รียนจะต้องรูจ้ กั ประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใช้เกณฑ์ (Criteria) ทีต่ งั ้ ขึน้
ด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอืน่
ในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ Bandura เสนอว่ามีอยูด่ ว้ ยกัน 4 วิธี
คือ (Evans. 1989)
1. ประสบการณ์ ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura เชื่อว่า
เป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เนื่องจากว่า
เป็ น ประสบการณ์ โดยตรง ความสําเร็จทําให้เพิ่ม ความสามารถของตนเอง บุ ค คลจะเชื่อ ว่าเขา
สามารถทีจ่ ะทําได้ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึ ก
ให้เขามีทกั ษะเพียงพอทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้เขารับรูว้ ่าเขามีความสามารถ
จะกระทําเช่นนัน้ จะทําให้เขาใช้ทกั ษะทีไ่ ด้รบั การฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ บุคคลทีร่ บั รูว้ า่
ตนเองมีค วามสามารถนั น้ จะไม่ ย อมแพ้อ ะไรง่า ยๆ แต่ จ ะพยามทํ า งานต่ างๆ เพื่อ ให้บ รรลุ ถึง
เป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
2. โดยการใช้ตวั แบบ (Modeling) การที่ได้สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มคี วาม
ซับ ซ้อน และได้รบั ผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทําให้ผู้ท่ีสงั เกตฝึ กความรู้สกึ ว่าเขาก็จะสามารถที่จะ
ประสบความสําเร็จ ได้ถ้ า เขาพยายามจริงและไม่ ย่ อ ท้อ ลัก ษณะของการใช้ต ัว แบบที่ส่งผลต่ อ
ความรูส้ กึ ว่าเขามีความสามารถที่จะทําได้นัน้ ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลที่มคี วามกลัวต่อสิง่
ต่างๆ โดยทีใ่ ห้ดตู วั แบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับตนเองก็สามารถทําให้ลดความกลัวต่างๆ เหล่านัน้ ได้
3. การใช้คําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นการบอกว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถ
่ ่ง Bandura ได้กล่าว
ทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้ วิธกี ารดังกล่าวนัน้ ค่อนข้างใช้งา่ ยและใช้กนั ทัวไปซึ
ว่า การใช้คําพู ด ชัก จูงนัน้ ไม่ค่ อ ยจะได้ผ ลนัก ในการที่จ ะทํ าให้ค นเราสามารถที่พ ัฒ นาการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ซึ่งถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้ร่วมกับการทําให้บุคคลมีประสบการณ์ ของ
ความสําเร็จ ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและให้เกิด
ความสํา เร็จ ตามลํ า ดับ ขัน้ ตอน พร้อ มทัง้ การใช้คํ า พู ด ชัก จู ง ร่ว มกัน ก็ย่ อ มที่จ ะได้ผ ลดีในการ
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน
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4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์ มผี ลต่อการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในสภาพที่ถูกขมขู่ ในการตัดสินถึงความวิตกกังวล และความเครียด
ของคนเรานัน้ บางส่วนจะขึน้ อยูก่ บั การกระตุน้ ทางสรีระ การกระตุน้ ทีร่ ุนแรงทําให้การกระทําไม่ค่อย
ได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความสําเร็จเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ทก่ี ระตุ้นด้วยสิง่ ทีไ่ ม่พงึ พอใจ
ความกลัวก็จะกระตุน้ ให้เกิดความกลัวมากขึน้ บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความล้มเหลว อันจะ
ทําให้การรับรูเ้ กีย่ วกับความสามารถของตนตํ่าลง
นอกจากนี้ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญา ยังได้กล่าวถึงการควบคุมพฤติกรรม
ด้วยปั ญญาไว้ว่า การเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของการกระทําจะอยู่ในรูปของ
ความเชื่อและความคาดหวัง ซึ่งเป็ นกระบวนการทางปั ญญา ความเชื่อและความหวังนี้จะทําหน้าที่
ควบคุมหรือกํากับการกระทําของมนุ ษย์ในเวลาต่อมา การควบคุมพฤติกรรมด้วยปั ญญาที่สําคัญที่
เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไข การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเอง และผลทีจ่ ะเกิดขึน้ และสิง่ จูงใจ
บันดูรา ได้ให้ความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระทํา (Performance) ว่า
ความแตกต่างนี้สําคัญมาก เพราะคนอาจจะเรียนรูอ้ ะไรหลายอย่างแต่ไม่กระทํา บันดูราได้สรุปว่า
พฤติกรรมของมนุ ษย์อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
1. พฤติกรรมสนองตอบทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ผูซ้ ง่ึ แสดงออก หรือกระทําสมํ่าเสมอ
2. พฤติกรรมทีเ่ รียนรูแ้ ต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทํา
3. พฤติกรรมทีไ่ ม่เคยแสดงออกทางการกระทํา เพราะไม่เคยเรียนรูจ้ ริงๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ
แบนดูรามีความเชื่อว่าการเรียนรูข้ องมนุ ษย์ส่วนมากเป็ นการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ
เนื่องจากมนุ ษย์มปี ฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่รอบๆ ตัวอยูเ่ สมอ ผูเ้ รียนต้องสามารถทีจ่ ะประเมิน
ได้ว่าตนเลียนแบบได้ดหี รือไม่ดอี ย่างไร และจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดว้ ย บันดูรา จึง
สรุปว่า การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจึงเป็ นกระบวนการทางการรูค้ ดิ หรือพุทธิปัญญา ขัน้ ตอนการเรียนรู้
โดยการสังเกตหรือ เลีย นแบบมี 2 ขัน้ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การได้รบั มาซึ่ง การเรีย นรู้ (Acquisition)
สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขัน้ ที่ 2 เรียกว่าขัน้ การประทํา (Performance) ซึ่งอาจจะกระทํา
หรือไม่กไ็ ด้ ซึ่งวิธกี ารเรียนรูพ้ ฤติกรรมของมนุ ษย์มี 2 วิธี คือ การเรียนจากผลของการกระทํา และ
วิธีก ารเรีย นรู้จ ากการเลีย นแบบ โดยที่ ก ารเรีย นรู้จ ากผลของการกระทํ า เป็ นการเรีย นรู้จ าก
ประสบการณ์ ตรง ซึ่งจะทําหน้าที่ 3 ประการ คือ ให้ขอ้ มูลจูงใจ และ เสริมแรง ส่วนการเรียนรูจ้ าก
การเลียนแบบเป็ นการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบกระทํา พฤติกรรมซึง่ เป็ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ทางอ้อม การเรียนรูจ้ ากตัวแบบอาศัยกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสังเกตเป็ นผลสําคัญ ซึง่ ต้องอาศัย
องค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการทางกาย
และกระบวนการจูงใจ
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กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
การวิ จ ัย ปฏิ บัติ การเชิ งวิ พ ากษ์ (Emancipatory Action Research) ผสานกับการวิ จ ัย เชิ ง
ปฏิ บตั ิ การ (Action Research) สรุปเป็ น 3 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้ 1) การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (การ
วางแผน) 2) การปฏิบตั แิ ละการสังเกต 3) การสะท้อนผล ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
1. การปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์ ของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (Emancipatory Action
Research) ตามแนวคิดของกรันดี (Grundy. 1988: 358-363) ในขัน้ นี้มผี ู้ร่วมวิจยั ได้แก่ หัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก่อนเริม่ การวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีเ่ พื่อศึกษา
สนามวิจยั โดยการสัมภาษณ์ หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่กี ่อให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่สูงกว่ามาตรฐานที่เรียกว่า “สมรรถนะ”
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : BEI) และสังเกตการปฏิบตั งิ าน
ของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์ และประเมิน
ความจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ก่อนจะเริม่ การปฏิบตั กิ ารเชิง
วิพากษ์
เมื่อได้ขอ้ มูลพื้นฐานทีจ่ ะใช้ประกอบการพัฒนาสมรรถนะแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดการอบรม
เกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว
ให้กบั ผูร้ ่วมวิจยั เพื่อใช้เป็ นพืน้ ฐานในการสะท้อนและวางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการระบุว่าในการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ผวู้ จิ ยั หลักต้อง
ให้แนวคิดหรือ ทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้ว ไปสู่ผู้ร่ว มวิจยั ที่ต้องการวิพ ากษ์ จากนัน้ จะเข้าสู่กิจกรรมการ
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ทีเ่ ริม่ จากการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ โดยผูร้ ่วมวิจยั จะสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ตาม
ประสบการณ์และการรับรูข้ องผูร้ ่วมวิจยั แต่ละคน โดยใช้ความรูจ้ ากการอบรมช่วยสะท้อนความคิด
ดังกล่าว ซึง่ เรียกว่า “ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์”
เมื่อได้ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ จากผู้ร่วมวิจยั แล้ว ขัน้ ต่อไปเป็ นการสร้างความรูท้ ่ีชดั เจน
ร่วมกัน โดยผู้วิจยั จัดกิจกรรมให้กบั ผู้ร่ว มวิจยั ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะที่จําเป็ นของ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางพัฒนาสมรรถนะ และสะท้อนความคิดในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั นํ าทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์มาสร้างเป็ นความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน ขัน้ ตอนนี้จะได้ขอ้ มูล
เพื่อนํ าไปประกอบการวางแผนในการกําหนดสมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และแนวทางพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวทีไ่ ด้จากการสะท้อนความคิดของผูร้ ว่ มวิจยั ในลําดับต่อไป เมื่อ
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ผูร้ ่วมวิจยั นํ าองค์ความรูท้ ่เี กี่ยวกับการนํ าสมรรถนะมาใช้ในการ
พัฒนางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยร่วมกันกําหนดเป็ นแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง เพื่อ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน โดยเน้นไปทีส่ มรรถนะ
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หลัก (Core Competency) ได้แก่ กลุ่มความสามารถที่ครูทุกคนต้องมี (ความสามารถในการด้าน
ปฏิบ ัติก ารสอน) และสมรรถนะเฉพาะในตํ า แหน่ งหน้ าที่ (Functional Competency) ได้แก่ กลุ่ ม
ความสามารถทีอ่ งิ ตามเนื้อหาของงาน (Job Content) เป็ นหลัก (ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทหน้ าที่ห ัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้) หรือ ปั จ จัย อื่น ๆ ที่จ ะทํ าให้เกิด ความสําเร็จ ในการ
ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งดังกล่าว การกําหนดสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว เพื่อการพัฒนางานในบทบาทหน้ าที่ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูน้ ้ีจงึ เป็ นรูปแบบสมรรถนะทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั คิดว่าเหมาะสมและเป็ นรูปแบบทีด่ ที ส่ี ดุ ซึง่ เรียกว่า แนว
ทางการปฏิบตั ริ ว่ มกัน
2. การปฏิ บ ตั ิ แ ละการสังเกต หลังจากทีไ่ ด้แนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกัน แล้วหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูจ้ ะนําไปปฏิบตั จิ ริง คือ การปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง โดยมีหวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้จะได้รบั การประเมิน พฤติก รรมการปฏิบ ัติงานจากผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ผู้วิจ ยั
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตนเอง
เมื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้ปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง และสังเกต
การปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลแล้ว ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ประเมินสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก่อนเข้าสู่ข นั ้ ตอนการปฏิบ ตั ิการเชิงวิพ ากษ์ อีกครัง้ โดยการสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ขิ องผูร้ ว่ มวิจยั
3) การสะท้อ นผล การสะท้อนผลการปฏิบตั ขิ องผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นการสะท้อนในระดับบุคคล
และระดับกลุ่ม โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคนจะสะท้อนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ่ไี ด้เพื่อนํ าไปสู่การวางแผนเพื่อการปฏิบตั ใิ นลําดับต่อไป จากนัน้ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูล้ งมือปฏิบตั ิตามแผนที่กําหนดร่วมกันใหม่อกี ครัง้ ปฏิบตั ิเป็ นวงจรต่อเนื่องกันไปจนสิ้นสุด
กระบวนการวิจยั โดยทีผ่ รู้ ่วมวิจยั จะมีบทบาททุกขัน้ ตอนของการวิจยั ในแต่ละวงรอบ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ยึด
แนวคิดของ เคมมิส; และแมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart. 1988: 41-42) ที่ระบุว่าการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารต้องมีเปลีย่ นแปลง 3 ด้าน คือ ด้านภาษาและวาทกรรม ด้านกิจกรรมและการปฏิบตั ิ และ
ด้านความสัมพันธ์และสังคม โดยไม่สามารถเปลีย่ นแปลงแบบแยกกันได้ เมื่อได้รปู แบบการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการแล้วให้พจิ ารณาผลทีเ่ กิดจาการพัฒนาสมรรถนะ
ถ้าเป็ นไปตามข้อตกลงของผูร้ ่วมวิจยั 3 ข้อ ได้แก่ 1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะเพิม่ ขึน้ และมีผลการประเมินทุกสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง 2) ได้รปู แบบการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3) ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนมีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับมากขึน้ ไป จึงสิน้ สุดกระบวนการวิจยั
จากรายละเอียดดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นดังภาพประกอบ 16
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ปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์
(Plan)

1. พัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
2. สร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน
3. จัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ

ปฏิ บ ตั ิ แ ละสังเกต
(Action and Observe)

สะท้อ น
(Reflect)

รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะ
ของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ภาพประกอบ 16 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิ ธ ีด าํ เนิ น การวิ จ ยั
การวิจยั เรือ่ งนี้ผวู้ จิ ยั ขอนําเสนอวิธกี ารดําเนินการวิจยั เกีย่ วกับพืน้ ทีก่ ารทําวิจยั ผูร้ ว่ มวิจยั
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

พืน้ ที่ก ารทําวิ จ ยั
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกพืน้ ที่ในการวิจยั ครัง้ นี้จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน 12 แห่ง (12 จังหวัด) ได้แก่ ชลบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี
ลพบุรี เชียงราย พิษณุโลก สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช เลย บุรรี มั ย์ และมุกดาหาร เมือ่ ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ที่
เพื่อสํารวจพื้นที่การทําวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยผูว้ จิ ยั พิจารณาโรงเรียนทีจ่ ะเข้าร่วมการ
วิจยั จากคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็ นโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ กี ารบริหารงานตามกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ่ชี ดั เจน 2) เป็ นโรงเรียนทีม่ คี วามสมัครใจเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้ และ 3) เป็ นโรงเรียนที่
ผู้ วิจ ัย จะสามารถเข้ า ไปปฏิ บ ัติ ง านภาคสนามเป็ นช่ ว งๆ ในระยะเวลาติ ด ต่ อ กัน จนเสร็จ สิ้น
กระบวนการวิจยั โดยพิจารณาในด้านการคมนาคม ความปลอดภัย การประสานงานติดต่อทีร่ วดเร็ว
และการเข้าไปเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน ผลจากการพิจารณาเลือกพื้นที่การทําวิจยั
พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
มีคุณลักษณะครบตามทีก่ ําหนดไว้และมีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมการวิจยั เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ

ผูเ้ ข้าร่ว มวิ จ ยั
การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้เข้าร่ว มวิจยั คือ ผู้ท่ีส มัค รใจเข้าร่ว มวิจยั เพื่อ พัฒ นาสมรรถนะของ
หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โรงเรีย นจุ ฬ าภรณราชวิท ยาลัย ลพบุ รี สังกัด สํา นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้
ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน (ผู้อํานวยการโรงเรียนและรองผู้อํานวยการ
โรงเรียน ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 8 คน และครูผสู้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จํานวน 8 คน และศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าทีด่ งั นี้
1. ผูว้ จิ ยั มีหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนการดําเนินการวิจยั สังเกตการปฏิบตั งิ าน และร่วม
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย
2.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็ นผู้นําการพัฒ นาสมรรถนะหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรีย นรู้แ ละร่ว มดํา เนิ น วิจ ยั มีห น้ า ที่ห ลัก คือ การให้ข้อ มู ล พื้น ฐานเพื่อ การวางแผนการพัฒ นา
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สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียน ฝ่ ายวิชาการ เป็ นผูช้ ่วยผูน้ ํ าการพัฒนาสมรรถนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมดําเนินการวิจยั มีหน้าทีห่ ลัก คือ การให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเพื่อการวาง
แผนการพัฒ นาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
สังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นผู้ร่วมพัฒ นารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ งั ้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการวิจยั ได้แก่ การให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เพื่อ การวางแผนการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เข้า ร่ว มการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ร่วมการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองและปฏิบตั ิงานตาม
แผนพัฒนาดังกล่าว ร่วมประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของตนเองทัง้ ก่อนและหลังการพัฒนา
สังเกตการปฏิบตั งิ านของตนเอง ประเมินสมรรถนะของตนเองเมื่อสิน้ สุดการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
ในแต่ละวงรอบ และร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นผูร้ ว่ มพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ งั ้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการวิจยั ได้แก่ การให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เพื่อ การวางแผนการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เข้า ร่ว มการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร ร่วมการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ร่วมสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.5 ศึกษานิเทศก์ เป็ นผูร้ ่วมพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีหน้ าที่หลัก คือ การให้ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ขัน้ ตอนการดําเนิ น การวิ จ ยั
การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ขัน้ ก่อ นการดําเนิ น การวิ จ ยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการก่อนดําเนินการวิจยั โดยการคัดเลือกพืน้ ทีว่ จิ ยั ทําความคุน้ เคยกับสนามวิจยั
ศึกษาพืน้ ทีว่ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั และอบรมให้ความรูเ้ บือ้ งต้นกับผูร้ ว่ มวิจยั อธิบายได้ดงั ภาพประกอบ 17
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สํารวจพืน้ ที่ก ารทําวิ จ ยั

ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาสนามวิจยั

สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

สังเกตการปฏิบตั งิ าน

สังเกตการทํางาน

ประเมินความต้องการจําเป็ น

สัมภาษณ์เชิงลึก

อบรมให้ค วามรู้
จากภาพประกอบ 17 ขัน้ ตอนก่อนการดําเนินการวิจยั
จากภาพประกอบ 17 อธิบายขัน้ ตอนก่อนการดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ดงั นี้
1. สํารวจพืน้ ทีก่ ารทําวิจยั
ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ดําเนินการโดยการคัดเลือกพืน้ ทีว่ จิ ยั ทําความคุน้ เคยกับสนามวิจยั
ศึกษาพืน้ ทีว่ จิ ยั และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
1.1 ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาสนามวิจยั
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่กี ่อให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่สูงกว่ามาตรฐานที่เรียกว่า “สมรรถนะ”
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : BEI) โดยผูว้ จิ ยั ซึ่งเป็ นเทคนิค
การสัมภาษณ์ทส่ี อบถามผูถ้ ูกสัมภาษณ์ดว้ ยคําถาม 6 ข้อ คือ สอบถามเกีย่ วกับประสบการณ์ทาํ งาน
ทีป่ ระสบความสําเร็จ 3 ข้อ และประสบการณ์การทํางานทีล่ ม้ เหลว 3 ข้อ แล้วสัมภาษณ์เพิม่ เติมว่า
ใครเข้ามามีสว่ นร่วมในความสําเร็จหรือความล้มเหลวในครัง้ นี้ดว้ ย ได้ขอ้ สรุปดังนี้
ก. ประสบการณ์ ทํางานที่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 1) ติวนักเรียนจนได้รบั
คัดเลือกให้เข้าเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ 2) ฝึ กซ้อมนักเรียนจนได้เป็ นตัวแทนแข่งขันวง
เครื่องสายผสมปี พ าทย์ ในระดับ จังหวัด 4 ปี ซ้อน 3) ติวสอบจนนักเรีย นได้ผ ลการสอบ O-NET
สูงขึน้ และสูงกว่าระดับประเทศ 4) ติวนักเรียนจนสามารถสอบเข้าได้คณะดีๆ เช่น มหาวิทยานเรศวร
เป็ นต้น 5) ความร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ที ําให้ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนสูงขึน้ และ
ผ่ า นเกณฑ์ ร้อ ยละ 50 และการฝึ ก ซ้ อ มกีฬ าได้เป็ นตัว แทนแข่ง ขัน ซึ่ง ผู้ท่ีม ามีส่ ว นร่ว มในการ
ความสําเร็จ ได้แก่ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารโรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครอง และหน่ วยงาน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

113
ข. ประสบการณ์ทํางานที่ประสบความล้มเหลว ได้แก่ 1) ทะเลาะกะผูบ้ ริหาร
ด้วยเรื่องงาน เช่น ลูกเสือ การบริหาร เป็ นต้น 2) ท้อกับงาน ผูร้ ่วมงาน ผูบ้ ริหาร มองเจตนาเราไป
ั ่ ง ระหว่าง
คนละทางกับสิง่ ที่เขาคิด ท้อกับเด็กที่มองภาพเราผิด 3) ผู้บริหารดูการทํางานไม่ท วถึ
กระบวนการทํางานไม่เคยมาดู การพิจารณาความดีความชอบด้วยความไม่ยุติธรรม ทําให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่าทําไปก็เท่านัน้
1.1.2 สังเกตการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังจากสัมภาษณ์ หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว ผูว้ จิ ยั สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน (ระบุสถานที)่ ใช้เวลา
1 สัปดาห์ โดยสังเกตพฤติกรรมทีส่ ่งผลดีต่อการทํางาน แล้วบันทึกผลทีไ่ ด้ลงแบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางาน สรุปผลทีไ่ ต้จากการสังเกต นํ าข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาความจําเป็ นในการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามบทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
1.1.3 ประเมินความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
หลังจากสังเกตการทํางานของหัวกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้วผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interviews) ในการสัมภาษณ์ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ นําข้อมูลทีไ่ ด้จากสัมภาษณ์
มาประเมินความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก ปรากฏในภาคผนวก ก
2. การอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะ
ผูว้ จิ ยั และทีมงานฝ่ ายวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกันจัดการอบรม
ให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระยะก่อนเริม่ การวิจยั ตาม
ความต้องการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และศึกษานิเทศก์ ทีไ่ ด้มาจากการลงพืน้ ทีก่ ารวิจยั ในขัน้ ที่ 1 เพื่อให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ ะใช้
ในการสะท้อนการปฏิบ ัติงานของหัว หน้ ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ในขัน้ ตอนของการปฏิบ ัติการเชิง
วิพากษ์ ผูว้ จิ ยั จึงจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญ
ในเรื่องสมรรถนะ ได้แก่ ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน ตําแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาให้ความรูแ้ ละแลกเปลี่ยนความรูก้ นั เพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว หลังจากสิน้ สุดการอบรมผูว้ จิ ยั
ได้ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ เ่ี ข้ารับการอบรม ประเมินความ
พึงพอใจที่มตี ่อการเข้าร่วมกิจกรรม ผลปรากฏว่า ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมครัง้ นี้มคี วามพึงพอใจที่มตี ่อ
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.57, S.D. = 0.54)
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2. ขัน้ ตอนดําเนิ น การวิ จ ยั
หลังจากผูว้ จิ ยั สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั และอบรมให้ความรูห้ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว ผูว้ จิ ยั
ดําเนินการวิจยั 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ 2) การปฏิบตั กิ ารและการสังเกต
และ 3) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ดังภาพประกอบ 18
ปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์
(PLAN)

ปฏิ บ ตั ิ แ ละสังเกต
(ACT & OBSERVE)

พัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์

สัมภาษณ์

สร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน

สนทนากลุม่

จัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ

สนทนากลุม่

ประเมินตนเอง

จัดทํา IDP

ประชุมร่วมกัน

พัฒนาตนตาม IDP

ดําเนินการพัฒนา
ติดตามผล

สังเกตการทํางาน

สมรรถนะ

สะท้อ นผลการปฏิ บ ตั ิ
(REFLECT)

ประเมิน

รูปแบบการพัฒนา
ความพึงพอใจ

รอบที่ 2
ภาพประกอบ 18 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั รอบที่ 1
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จากภาพประกอบ 18 แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั รอบที่ 1 ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนหลักสําคัญ 3 ขัน้ ตอน อธิบายได้ดง้ นี้
1. การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
เป็ น การสร้างแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โดย
ประยุกต์ใช้การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของกรันดี (Grundy. 1988: 358-363) ซึง่ สัมพันธ์
กับการสะท้อนและการวางแผนในขัน้ ตอนการการวิจยั ปฏิบตั กิ าร โดยการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
มีจุดเน้นทีก่ ารวิพากษ์และสร้างแนวทางปฏิบตั ขิ องตนเองและของกลุ่มอย่างเป็ นอิสระ จะเห็นได้ว่า
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เริม่ ต้นที่ขนั ้ ตอนการสะท้อนซึ่งมีความแตกต่างจากการขัน้ ตอนของ
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการวางแผนก่อนเสมอ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เป็ นหลัก โดยผูร้ ว่ มวิจยั ในขัน้ ตอนนี้ ได้แก่ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนของ
การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
ให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทีบ่ ่งบอกถึงความมีสมรรถนะ
ตามบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของการเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ
ดังกล่าว ตามประสบการณ์และการรับรูข้ องแต่ละคน โดยใช้ความรูจ้ ากการอบรมช่วยสะท้อนแนวคิด
ดังกล่าว โดยให้ผู้ร่ว มวิจยั ทํากิจกรรมต่ างๆ ที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ต รงตามบริบ ทที่
เกิดขึ้น มากที่สุด ประกอบไปด้วยกิจกรรมทัง้ หมด 6 กิจกรรม และสัม ภาษณ์ ผู้ร่วมวิจยั เพิ่มเติม
รายละเอียดของกิจกรรมและประเด็นการสัมภาษณ์ สามารถดูได้ในภาคผนวก ก ผลจากการทํา
กิจกรรมและการสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 ผลทีไ่ ด้รบั จากการทํากิจกรรมและการสัมภาษณ์
กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
1
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2
เลือกสมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนา

3

ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรม

ผลทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมและการสัมภาษณ์
-สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 12 สมรรถนะ
-สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ี
ต้องการพัฒนา มี 2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่
-ได้นิยามของสมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนา
ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมของทัง้ 6 สมรรถนะ
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ตาราง 5 (ต่อ)
กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
4
พจนานุ กรมสมรรถนะ

5

Group development plan

6

แลกเปลีย่ นเรียนรูส้ กู่ ารพัฒนาสมรรถนะ

ผลทีไ่ ด้รบั จากการทํากิจกรรม
พจนานุกรมสมรรถนะทีร่ ะบุรายละเอียด
พฤติกรรมแต่ละระดับจากคําจํากัดความ
ของแต่ละสมรรถนะ (พฤติกรรมบ่งชี)้
สมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนาเร่งด่วน
มี 2 สมรรถนะ ดังนี้
1) สมรรถนะหลัก ได้แก่
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
2) สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่
ได้แก่ทกั ษะในการวางแผน
วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของตนเอง แบ่งเป็ น
1. ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
(สมรรถนะหลัก) มีวธิ กี ารพัฒนา 14 วิธี ดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ๆ มา
ปรับใช้ในการเรียนการสอน
1.2 ศึกษาตําราและประสบการณ์ของผูท้ ่ี
ประสบความสําเร็จ
1.3 เตรียมการสอนในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้
พร้อม เช่น แผนการสอน สือ่ อุปกรณ์ต่างๆ
เป็ นต้น
1.4 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
ชัวโมงสอนและนํ
่
ามาปรับปรุงในชัวโมง
่
ต่อไป
1.5 ศึกษาดูงาน
1.6 ทัศนศึกษา
1.7 ศึกษาต่อ/ศึกษาต่อต่างประเทศ
1.8 ศึกษาธรรมและนังสมาธิ
่
1.9 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1.10 ยอมรับในความสามารถของผูอ้ ่นื
1.11 เลียนแบบผูท้ ป่ี ระสบความสําเร็จ
1.12 ศรัทธาในวิชาชีพ
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ตาราง 5 (ต่อ)
กิจกรรมที่
6 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม

ผลทีไ่ ด้รบั จากการทํากิจกรรม
1.13 รูจ้ กั ผูเ้ รียน แยกเด็กได้เก่งและอ่อน
1.14 หาวิธแี ก้ไขผูเ้ รียน
2. ทักษะในการวางแผน (สมรรถนะเฉพาะ
ในตําแหน่งหน้าที)่ มีวธิ กี ารพัฒนา 4 วิธี
ดังนี้
2.1 มองงาน/โครงการในระดับกว้างๆ
และมองรอบด้าน แล้วจึงนํามาแผน
2.2 ค้นหาปั ญหาก่อน แล้ววิเคราะห์
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้วหาทางแก้ปัญหา
2.3 วิเคราะห์การปฏิบตั งิ านทีท่ าํ แล้ว
เพือ่ วางแผนต่อไป
2.4 ปรับแผนตลอดให้เหมาะสมกับเด็ก

ผลที่ได้จากกิจกรรมในขัน้ ตอนนี้ผูร้ ่วมวิจยั จะได้ทราบถึงสมรรถนะที่จําเป็ นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญใน
วิชาชีพ และกลุ่มที่ 2 สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้ าที่ ได้แก่ ทักษะในการวางแผน และนิยาม
ความหมายของสมรรถนะไว้วา่ 1) ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ หมายถึง มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชา จนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย มีความรูเ้ ชิงวิชาการ
และวิชาชีพ มีหลักการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนาตนเอง
ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ทักษะในการ
วางแผน หมายถึง ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็ นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนํ าไปปฏิบตั ิ
ได้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้
สามารถบรรลุ เป้ าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิท ธิภ าพสูงสุด และทําให้ท ราบแนวทาง/วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ทีเ่ รียกว่า “ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์” ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) การจัดอบรม/สัมมนา 2) การประชุมเพือ่ การแก้ปัญหา 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.2 การสร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน
ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั จัดกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทาง/วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว โดยการนํ าเสนอข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั เป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
แนวทาง/วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของทุกคน และนําเสนอผลจากการทํากิจกรรมที่ 1-6 ประกอบการ

118
ตัดสินใจ จากนัน้ ระดมความคิดว่ามีสมรรถนะหรือแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะอื่นๆ อีกหรือไม่
อย่างไร ซึง่ ขัน้ ตอนนี้จะได้ขอ้ มูลเพื่อนําไปประกอบการวางแผนของผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนต่อไป ผูว้ จิ ยั จัด
กิจกรรมระดมความคิดให้ผรู้ ว่ มวิจยั เกีย่ วกับสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะดังกล่าว โดยมีก ารสะท้อนความคิด และสร้างแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะระดับกลุ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั นํ าทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์มาสร้างเป็ นความรูท้ ่ี
ชัดเจนร่วมกัน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะให้ผรู้ ่วม
วิจยั ในขัน้ ตอนนี้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการนําเสนอทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของตนเอง แสดงความคิดเห็น
อภิป ราย วิเคราะห์ และตัดสินเกี่ยวกับ สมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ และ
แนวทาง/วิธกี ารการพัฒนาสมรรถนะ ภายใต้บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของการเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ นัน่ คือ ผูร้ ่วมวิจยั แต่ละคนเสนอทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของตนเองให้ผูร้ ่วมวิจยั คนอื่นฟั ง
จากนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั ที่รบั ฟั งจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช้ประสบการณ์การสอนและการทํางาน
ของกลุ่มเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่า ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ทผ่ี รู้ ว่ มวิจยั นําเสนอมานัน้ สอดคล้อง
กับการปฏิบตั ทิ ผ่ี า่ นมาของกลุ่มหรือไม่ มีการอภิปรายเพิม่ เติม แสดงความคิดเห็น ในกลุ่มจะช่วยกัน
ปรับจนทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์สอดคล้องกับกลุ่ม จนได้รบั ความรูท้ ่ชี ดั เจนร่วมกันที่เรียกว่า “ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้” ผลที่ได้จากการทํากิจกรรม คือ สมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ยังคงประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ความรู้
ความชํานาญในวิช าชีพ และกลุ่ ม ที่ 2 สมรรถนะเฉพาะในตํ า แหน่ งหน้ าที่ ได้แ ก่ ทัก ษะในการ
วางแผน และแนวทาง/วิธีการพัฒ นาสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การจัด
อบรม/สัมมนา 2) การประชุมเพือ่ การแก้ปัญหา 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.3 การจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ตอนที่ผูร้ ่วมวิจยั ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เป็ นปั จจัยป้ อนและทํานายถึงแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดจาก
กระบวนการพิจารณาจากผูป้ ฏิบตั แิ ละผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลจากการปฏิบตั ิ ได้แก่ ผูร้ ว่ มวิจยั ว่าเป็ นสิง่ ทีด่ แี ละ
เหมาะสมต่อการปฏิบ ตั ิ โดยผ่านการสะท้อนระหว่างความเข้าใจอย่างถ่องแท้กบั เหตุ การณ์ หรือ
บริบ ทที่อ าจเกิด ขึ้น โดยใช้ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ซึ่ง ในขัน้ ตอนการจัด
รวบรวมวิธปี ฏิบตั นิ ้ี ประกอบไปด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
1.3.1 การวางแนวทางการวิจยั ร่วมกัน เป็ นการร่วมกันวางแนวทางการปฏิบตั ิ
ร่วมกันในด้านกิจกรรมการวิจยั ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จะต้องทําร่วมกัน ซึ่งในกิจกรรม
การวิจยั ดังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรมและขัน้ ตอนการทํากิจกรรม ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ี
รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็ นกรอบหรือเครือ่ งวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และกําหนด
แผนการดําเนินงาน รูปแบบวิธีการและแผนปฏิบตั ิงาน สรุปได้ว่า ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนร่วมกันสร้าง
รูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ วิเคราะห์งาน วิเคราะห์ขอ้ มูล
สมรรถนะ จัดทําร่างรูปแบบสมรรถนะ และตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ โดยมีผวู้ จิ ยั และผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั
คอยให้คาํ ปรึกษาและอํานวยความสะดวกให้
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1.3.2 การนํ าความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว มากําหนดเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
ร่วมกัน โดยผูร้ ว่ มวิจยั จะนําความรูท้ เ่ี ข้าใจอย่างถ่องแท้มากําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ผา่ นลักษณะงานและบริบททีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เกีย่ วกับ
งานในตําแหน่ งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นอนาคตว่า แผนพัฒนาสมรรถนะตนเองควรจะเป็ น
อย่างไรเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานในตําแหน่งหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ ด้าน
การสอนและด้านการบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนัน้ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะ
โดยนํ าตัวอย่างพฤติกรรมจากการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงสมรรถนะที่จะพัฒนา มาวิเคราะห์
เพื่อสรุปว่าพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในลักษณะใดบ้างทีส่ ะท้อนผลการทํางานในระดับดีเลิศของการ
ทํางาน แล้วจัดทํารูปแบบสมรรถนะ โดยการนํ าข้อมูลการจัดกลุ่มสมรรถนะมากําหนดร่างรูปแบบ
สมรรถนะ แล้วสรุปเป็ นรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) สุดท้ายให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
รูปแบบสมรรถนะทีไ่ ด้ก่อนนํ าไปใช้จริง แนวทางการปฏิบตั ริ ่วมกันเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเป็ นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจึงเป็ นแนวทางที่ผรู้ ่วมวิจยั
คิดว่าเหมาะสมและเป็ นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุด ซึง่ เรียกว่า “แนวทางปฏิบตั ริ ่วมกัน” ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้
แนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน 2 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง และการนํ า
แผนพัฒนาสมรรถนะไปใช้
จากขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ทัง้ 3 ขัน้ ตอน ทําให้ได้สมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และ
สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที่ ได้แก่ ทักษะในการวางแผน และรูปแบบสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลุ่มของสมรรถนะ 2) ชื่อเรียกสมรรถนะ
3) นิยามสมรรถนะ 4) ระดับสมรรถนะ 5) ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม ดังตาราง 6-7
ตาราง 6 รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของสมรรถนะหลัก
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(Competency Category)
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
ชื่อสมรรถนะ
(Competency Name)
นิยามสมรรถนะ
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชา จนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้
(Competency Definition) อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ ความรูเ้ ชิงวิชาการและวิชาชีพ มีหลักการ
จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนา
ตนเองในเชิงวิชาการและวิชาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ตาราง 6 (ต่อ)
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(Competency Category)
ระดับ (Level)
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
0
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
1
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขา
อาชีพของตน
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ริ าชการ
2
• รอบรูใ้ นเทคโนโลยีหรือองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของตน
• รับรูถ้ งึ แนวโน้มวิทยาการทีท่ นั สมัย และเกีย่ วข้องกับงานของตน
อย่างต่อเนื่อง
3
• สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้
• สามารถแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้
4
• มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสหวิทยาการ และ
สามารถนําความรูไ้ ปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
• สามารถนําความรูเ้ ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสยั ทัศน์
เพือ่ การปฏิบตั งิ านในอนาคต ขวนขวายหาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงาน
ทัง้ เชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
5
• บริหารจัดการให้สว่ นราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในงานอย่างต่อเนื่อง
• มีวสิ ยั ทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบตั งิ านในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมให้
มีการนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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ตาราง 7 รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่
(Competency Category)
(Functional Competency)
ทักษะในการวางแผน
ชื่อสมรรถนะ
(Competency Name)
ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็ นหลักการ โดยเน้นให้สามารถ
นิยามสมรรถนะ
(Competency Definition) นําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระดับ (Level)
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
0
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
1
• วางแผนงานเป็ นขัน้ ตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิง่ ทีต่ อ้ งจัดเตรียม
และกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างถูกต้อง
3
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ
ทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยง/ซับซ้อนกันหลายงาน/โครงการโดย
กําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4
• วางแผนงานทีซ่ บั ซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการแก้ไขไว้
ล่วงหน้า อีกทัง้ เสนอแนะทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
• เตรียมแผนรับมือกับสิง่ ไม่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรัดกุม
และมีประสิทธิภาพ
5
• ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็ นระบบให้เข้ากับ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างไม่คาดคิด เพือ่ แก้ปัญหา อุปสรรค
หรือสร้างโอกาสนัน้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลังจากได้รปู แบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว นํ าร่างรูปแบบ
สมรรถนะมาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนการนํ าไปใช้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน
ประเมิน รูป แบบสมรรถนะทัง้ 2 สมรรถนะ ใน 6 ประเด็น หลัก ได้แ ก่ 1) การจํา แนกกลุ่ ม ของ
สมรรถนะ 2) การกําหนดและตัง้ ชื่อสมรรถนะ 3) การกําหนดความหมายและคําอธิบ ายของชื่อ
สมรรถนะ 4) การกําหนดระดับ ของพฤติกรรมบ่ งชี้สมรรถนัน้ ๆ ตามระดับ การเรีย นรู้ห รือความ
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ชํานาญ 5) การนิยามพฤติกรรมในแต่ละระดับ 6) การกําหนดตัวชีว้ ดั พฤติกรรม โดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ปรากฏในภาคผนวก ก) ผล
จากการประเมินพบว่า รูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x = 4.53, S.D = 0.52) นัน่ คือ รูป แบบสมรรถนะที่สร้างขึ้น นี้ ใช้
ทํานายพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้
2. การปฏิบตั แิ ละการสังเกต (Action and Observe)
เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้วจิ ยั และหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ข้าสู่วงจรวิจยั ปฏิบตั ิการ โดย
เริม่ ต้น ที่ข นั ้ ตอนการปฏิบ ัติ เนื่ องจากในขัน้ ตอนการปฏิบ ัติก ารเชิงวิพ ากษ์ ได้มีการสะท้อนและ
วางแผนร่วมกันแล้ว ในขัน้ ตอนนี้ หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ํ าแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันที่ได้จาก
ขัน้ ตอนการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั มิ าเขียนเป็ นแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่ม เสนอแนะต่อแผนการพัฒนาสมรรถนะตนเองระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั และส่งแผนดังกล่าว
ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาเพือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูล้ งปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองทีอ่ อกแบบ
ไว้ ระหว่ า งปฏิบ ัติง านตามแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง ผู้วิจ ัย และผู้ช่ ว ยวิจ ัย จะทํ า การสังเกต
พฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ สังเกตปั จจัยต่างๆ ที่สนับสนุ นและ
ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองที่วางไว้
ตลอดจนปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ขณะปฏิบตั งิ านในหน้าทีว่ า่ มีลกั ษณะหรือสภาพอย่างไร เพราะเหตุใด
จึงเป็ นเช่นนัน้ โดยผูว้ จิ ยั จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูแ้ ละการวิจยั ให้ผู้ช่วยวิจยั ทราบก่อนดําเนินการวิจยั แล้วนํ าผลจากการบันทึกจากการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ าคํานวณหาค่าความสอดคล้องของ
การสังเกตของผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.85 (ไม่น้อยกว่า .80) ถือว่าใช้ได้ หลังจากเสร็จ
สิน้ การดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้วก็เข้าสู่
ขัน้ ตอนของการสะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมในรอบที่ 1
3. การสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ
เป็ นการสะท้อนในระดับบุคคลและการสะท้อนระดับกลุ่มของผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร โดยใช้การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้
ร่ว มวิจ ัย ดัง กล่ า วทุ ก คนจะสะท้ อ นภาพที่เกิด ขึ้น จากการดํ า เนิ น กิจ กรรมตามตามแผนพัฒ นา
สมรรถนะตนเอง ทัง้ 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดอบรม/สัมมนา การประชุมเพื่อการแก้ปัญ หา และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจากผลทีไ่ ด้จากพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
จากการประเมินตนเอง ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ ป็ นผูป้ ระเมิน ผลจากการประเมินพบว่า 1) ผลจากการประเมินตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้ความชํานาญใน
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 2) ผลจากการ
ประเมินโดยฝ่ ายบริหาร มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วาม
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ชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 3) ผล
จากการประเมินสมรรถนะโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และทักษะในการ
วางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 และ 4) ผลจากการประเมินโดยครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.79 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.80 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.77 กล่าวคือ สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการประเมินก่อนเข้าวงรอบการวิจยั 2) ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูข้ องหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูบ้ ริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ 3)
ได้รปู แบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1)
ประชุ ม ชี้แ จง 2) กํ าหนดบทบาทหน้ าที่รบั ผิด ชอบ 3) ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นาสมรรถนะ 4)
สรุปผลและรายงานผลเพือ่ การพัฒนาสมรรถนะตนเอง
จากการสะท้ อ นผลการปฏิ บ ัติ กิจ กรรมของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ผู้ร่ ว มวิจ ัย
มีความคิดเห็นตรงกันว่าน่ าจะพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ห้สงู ขึน้ ได้อกี จึง
เริม่ เข้าสู่กระบวนการวิจยั รอบที่ 2 โดยการนํ าการสะท้อนหลังการปฏิบตั เิ ข้าสู่กระบวนการวิจยั อีก
ครัง้ เริม่ จากปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (Revised Plan) ปฏิบตั ิการและสังเกต และสะท้อนการปฏิบตั ิ
ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 19
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ปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์
(REVISED PLAN)

ปฏิ บ ตั ิ แ ละสังเกต
(ACT & OBSERVE)

พัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์

สัมภาษณ์

สร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน

สนทนากลุม่

จัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ

สนทนากลุม่

ประเมินตนเอง

จัดทํา IDP

ประชุมร่วมกัน

พัฒนาตนตาม IDP

ดําเนินการพัฒนา
ติดตามผล

สังเกตการทํางาน

สมรรถนะ

สะท้อ นผลการปฏิ บ ตั ิ
(REFLECT)

ประเมิน

รูปแบบการพัฒนา
ความพึงพอใจ

สิ้ น สุด กระบวนการวิ จ ยั
ภาพประกอบ 19 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั รอบที่ 2
จากภาพประกอบ 19 แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั รอบที่ 2 ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนหลักสําคัญ 3 ขัน้ ตอน อธิบายได้ดง้ นี้
1. การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (Revised Plan)
1.1 การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
เป็ นการสะท้อนผลการปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึง่ ลักษณะข้อคําถามทีใ่ ช้ในการสะท้อนจะเน้นคําถามทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ
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เกีย่ วกับสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ สมรรถนะด้านการสอนและสมรรถนะด้านการ
บริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล โดยใช้
ประเด็นการสัมภาษณ์ สําหรับการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของผูร้ ่วมวิจยั นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ให้
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ะท้อนพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ของหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้วยแบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์
ผูบ้ ริหารและครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยให้สะท้อนการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ผ่ี ่าน
มา โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์สําหรับการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 การสร้างความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน
ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จากผลการสะท้อนการปฏิบตั งิ านในรอบที่ 1 พบว่า วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะทีใ่ ช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 3 วิธี ได้แก่ การประชุมเพื่อการแก้ปัญหา
การจัดอบรม/สัมมนา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมให้คงวิธกี ารดังกล่าว
ไว้ด งั เดิม แต่ ผู้วิจยั กิจ กรรมระดมความคิด โดยการสนทนากลุ่ ม ให้ผู้ร่ว มวิจยั ทุ ก คน ได้สะท้อ น
ความคิดเกีย่ วกับการนําวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะไปใช้ ข้อดีและข้อจํากัด และช่วยกันหาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะอื่นๆ เพิม่ เติมอีก และขยายผลวิธกี ารเดิมแต่เพิม่ กิจกรรมในแต่ละวิธกี ารให้มากขึน้
เพื่อให้ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนได้นําเสนอแนวทางการปฏิบตั ิท่เี กิดจากการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั ิงานตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง สร้างเป็ นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยผูว้ จิ ยั นํ าเสนอผลจากการระดม
ความคิดของผู้ร่วมวิจยั เพื่อให้ผู้ร่วมวิจยั นํ าไปใช้เป็ นข้อมูลในกิจกรรมการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบ ตั ิ
ต่อไป
1.3 การจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ
ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมระดมความคิดโดยใช้การสนทนากลุ่ม โดยให้ผรู้ ่วมวิจยั ใช้ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เป็ นปั จจัยป้ อนและสร้างเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดจากกระบวนการพิจารณาจากผู้
ปฏิบตั ทิ ่เี ห็นว่าดีแล้ว ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่าเป็ นสิง่ ที่ดแี ละเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิ
โดยผ่านการสะท้อนระหว่างความเข้าใจอย่างถ่องแท้กบั เหตุการณ์หรือบริบทที่อาจเกิดขึน้ การจัด
รวบรวมวิธีป ฏิบ ัติน้ี จ ะมี 2 ขัน้ ตอนหลัก เช่น เดีย วกับ การจัด รวบรวมวิธีป ฏิบ ัติในขัน้ ที่ รอบที่ 1
หลั ง จากนั ้น หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ นํ าแผนพั ฒ นาสมรรถนะตนเองรายบุ ค คล และ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะไปปฏิบตั ิ โดยมีการดําเนินการเช่นเดียวกันกับรอบที่ 1 เริม่ จากการ
การปฏิบตั แิ ละการสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ติ ่อเป็ นวงรอบต่อเนื่องกันไป
2. การปฏิบตั แิ ละการสังเกต (Action and Observe)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูล้ งปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองทีอ่ อกแบบ
ไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบแตกต่างจากการวิจยั รอบที่ 1 ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทําการสังเกตพฤติกรรม
การทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาสมรรถนะที่ออกแบบไว้ โดยใช้แบบ
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สังเกตพฤติกรรมการทํางาน นําผลจากการบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูม้ าคํานวณหาค่าความสอดคล้องของการสังเกตของผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั ได้
เท่ากับ 0.82 (ไม่น้อยกว่า .80) ถือว่าใช้ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนิ นกิจกรรมตามแผนพัฒ นา
สมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้วก็เข้าสู่ขนั ้ ตอนของการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในรอบที่ 2
3. การสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ
เป็ นการสะท้อนในระดับบุคคลและการสะท้อนระดับกลุ่มของผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร โดยใช้การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้
ร่ว มวิจ ัย ดัง กล่ า วทุ ก คนจะสะท้อ นภาพที่เกิด ขึ้น จากการดํ า เนิ น กิจ กรรมตามตามแผนพัฒ นา
สมรรถนะตนเอง ทัง้ 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเพื่อการแก้ปัญหา การมอบหมายงาน การอบรม/
สัมมนา และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และจากผลที่ได้จากพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จากการประเมินตนเอง ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ป็ นผูป้ ระเมิน ผลจากการประเมินพบว่า 1) ผลจากการประเมินตนเอง มีคะแนนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 2) ผลจากการประเมินโดยฝ่ ายบริหาร มี
คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.50 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 3) ผลจากการประเมินโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วาม
ชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 และ 4)
ผลจากการประเมิน โดยครูผู้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ มีค ะแนนรวมเฉลี่ย เท่ า กับ 4.49 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และทักษะในการ
วางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 กล่าวคือ สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการ
ประเมินก่อนเข้าวงรอบการวิจยั 2) ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูข้ องหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูบ้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ 3) ได้รปู แบบการพัฒนาสมรรถนะของ
หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ประกอบไปด้ว ย 4 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ 1) ประชุ ม วางแผน 2) กําหนด
บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 3) ดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ 4) สรุปและรายงานผลการพัฒนา
3. การสิ้ น สุด กระบวนการวิ จ ยั
หลังจากพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ต ามแผนพัฒ นาสมรรถนะ
รายบุคคลแล้ว ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ได้ทาํ การประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ สร็จ
สิ้น กระบวนการวิจยั ซึ่งผลจากการประเมิน พบว่า หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ทุ ก คนมีผ ลการ
ประเมินสมรรถนะเพิม่ ขึน้ ในแต่ละวงรอบการวิจยั และมีผลการประเมินทุกสมรรถนะอยู่ในระดับสูง
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นอกจากนี้ ย งั ได้รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ประกอบด้ว ย 4
ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ 1) ประชุ ม วางแผน 2) กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ ร ับ ผิด ชอบ 3) ดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง 4) สรุปและรายงานการพัฒนา จากนัน้ ประเมินความพึงพอใจที่มตี ่อ
การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาสมรรถนะ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนเห็นว่าควรสิน้ สุดกระบวนการวิจยั
จากขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ข้างต้น ตัง้ แต่เริม่
กระบวนการวิจ ัย จนสิ้น สุ ด กระบวนการวิจ ัย ผู้วิจ ัย ได้ส รุ ป ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งขัน้ ตอนการ
ดําเนินการวิจยั เทคนิค/วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ไว้ ดังตาราง 8
ตาราง 8 ความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ผูร้ ว่ มวิจยั เทคนิค/วิธกี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูล และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
1. ก่อ นการดําเนิ น การวิ จ ยั
1.สํารวจพืน้ ทีก่ ารทําวิจยั
1.1 ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาสนาม
วิจยั
1.2 สังเกตการปฏิบตั งิ าน
ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
1.3 ประเมินความต้องการ
จําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
2. ดําเนิ น การวิ จ ยั
รอบที่ 1
1 การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
1.1 การพัฒนาทฤษฎีบท
เชิงวิพากษ์
1.2 การสร้างความรู้
ทีช่ ดั เจนร่วมกัน

ผูร้ ว่ มวิจยั

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
- ศึกษานิเทศก์

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน

เทคนิค/วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้

- การสัมภาษณ์
เชิงพฤติกรรม
- การสังเกต
แบบไม่มสี ว่ นร่วม
- การสัมภาษณ์

- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางาน
- แบบสัมภาษณ์

- การสัมภาษณ์

- แบบสัมภาษณ์

- การสนทนากลุ่ม

- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
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ตาราง 8 (ต่อ)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
1.3 การจัดรวบรวม
วิธปี ฏิบตั ิ
2. การปฏิบตั แิ ละการสังเกต
3. การสะท้อนหลังการปฏิบตั ิ
3.1 สะท้อนความคิด

ผูร้ ว่ มวิจยั
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
- ผูว้ จิ ยั
- ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
3.2 ประเมินสมรรถนะของ - ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ครูผสู้ อน
3.3 ประเมินรูปแบบ
- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
การพัฒนาสมรรถนะของ
- ครูผสู้ อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศึกษานิเทศก์
3.4 ประเมินความพึงพอใจที่ - ผูบ้ ริหาร
มีต่อการพัฒนาสมรรถนะของ - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
หัวหนากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศึกษานิเทศก์
รอบที่ 2
1. การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
1.1 การพัฒนาทฤษฎีบท
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เชิงวิพากษ์
- ครูผสู้ อน
1.2 การสร้างความรู้
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
ทีช่ ดั เจนร่วมกัน
1.3 การจัดรวบรวมวิธี
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
ปฏิบตั ิ
2. การปฏิบตั แิ ละการสังเกต - ผูว้ จิ ยั
- ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั

เทคนิค/วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล
- การสนทนากลุ่ม
- การสังเกต

- การสนทนากลุ่ม
- การประเมิน

- การประเมิน

- การประเมิน

- การสนทนากลุ่ม
- การสนทนากลุ่ม
- การสนทนากลุ่ม
- การสังเกต

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางาน
- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
- แบบประเมิน
สมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แบบประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
- แบบประเมินความ
พึงพอใจทีม่ ตี ่อการ
พัฒนาสมรรถนะฯ

- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางาน
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ตาราง 8 (ต่อ)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
3. การสะท้อนหลังการปฏิบตั ิ
3.1 สะท้อนความคิดจาก
การทํากิจกรรม
3.2 ประเมินสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผูร้ ว่ มวิจยั

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
3.3 ประเมินรูปแบบ
- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
การพัฒนาสมรรถนะของ
- ครูผสู้ อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศึกษานิเทศก์
3.5 ประเมินความพึงพอใจที่ - ผูบ้ ริหาร
มีต่อการพัฒนาสมรรถนะของ - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูผสู้ อน
หัวหนากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศึกษานิเทศก์
3. สิ้ น สุด กระบวนการวิ จ ยั

เทคนิค/วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล
- การสนทนากลุ่ม
- การประเมิน

- การประเมิน

- การประเมิน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
- แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม
- แบบประเมิน
สมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แบบประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
- แบบประเมินความ
พึงพอใจทีม่ ตี ่อการ
พัฒนาสมรรถนะฯ

หมายเหตุ เมื่อสิน้ สุดการปฏิบตั แิ ละสังเกตทุกครัง้ จะมีการประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั งิ านเพื่อนํ าไปสู่การวาง
แผนการต่อไป

เครือ่ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิ จ ยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อ มูล เชิ งคุณ ภาพ ได้แก่ 1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
เชิงพฤติกรรม 2) แบบสัมภาษณ์เจาะลึก 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 4) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ดังภาคผนวก ก อธิบายลักษณะเครือ่ งมือได้ดงั นี้
1.1 แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
ลักษณะเครือ่ งมือ เป็ นแบบบันทึกการสัมภาษณ์เกีย่ วกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ท่สี อบถามผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ด้วย
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คํ า ถาม 6 ข้ อ คื อ สอบถามเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ทํ า งานที่ ป ระสบความสํ า เร็จ 3 ข้ อ และ
ประสบการณ์การทํางานทีล่ ม้ เหลว 3 ข้อ
1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแบบบันทึกผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีประเด็นแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นแบบปลายเปิ ดโดยให้ตอบบรรยาย มี 2
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ ได้แก่ ประวัตสิ ่วนตัว และประวัตกิ ารทํางาน โดย
ย่อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 4 ประเด็นคําถาม
ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสัม ภาษณ์เชิ งลึก
คําชี้แ จง ให้บนั ทึกผลการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ ได้แก่ ประวัตสิ ว่ นตัว และประวัตกิ ารทํางาน โดยย่อ ดังนี้
ชื่อ……………………… นามสกุล …………………………… เพศ  ชาย  หญิง
อายุ …… ปี ตําแหน่ง …………………………...…วันเดือนปี เริม่ รับราชการ ..................................
ปี ............. ปี ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่งปั จจุบนั .............. อายุราชการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที1่ ท่านคิดว่า “หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู”้ หมายถึงใคร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที2่ ท่านคิดว่าภาระงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที3่ ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จนัน้ ต้องใช้
ความรูค้ วามสามารถทักษะใดบ้าง/
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที4่ ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรเป็ นบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพอย่างไร
และควรจะต้องมีความสามารถในด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแบบบันทึกพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ ประเมิน โดยผู้ร่ว มวิจ ัย (ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา) และผู้วิจ ัย โดยการเขีย นบรรยาย
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 2 ฉบับ ได้แก่
1.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ช่วง
สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั ) เป็ นแบบบันทึกพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมิน
โดยผูว้ จิ ยั โดยการเขียนบรรยายพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ พ่ี จิ ารณา
แล้วว่าเป็ นพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลดีต่อการทํางาน ทัง้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
ตัวอย่าง แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(ช่วงสํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั )
แบบสังเกตพฤติ ก รรมการทํางานของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั )
ผูร้ บั การประเมิ น : ………………………………… ผูป้ ระเมิ น : ...………………………………..
คําชี้แ จง โปรดบันทึกพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ท่ี า่ นสังเกตเห็น
ซึง่ พิจารณาแล้วว่าเป็ นพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลดีต่อการทํางาน ทัง้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
วัน ที่ส งั เกตเห็น
ตัวอย่างเช่น
24 พ.ค. 55

พฤติ ก รรมที่ส งั เกตเห็น
ในห้อ งเรีย น
นอกห้อ งเรีย น (ระบุส ถานที่)
ยกตัวอย่างประกอบการใช้สอ่ื การสอน ยกมือเสนอความคิดเห็นในทีป่ ระชุม
กับนักเรียน

1.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ช่วง
สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั ) เป็ นแบบบันทึกพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมิน
โดยผู้วจิ ยั โดยการเขียนบรรยายพฤติกรรมที่แสดงออกของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ ที่เป็ น
พฤติกรรมที่ดแี ละพฤติกรรมที่ไม่ดีท่สี งั เกตเห็นได้จากการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามสมรรถนะของ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่กี ําหนดไว้ในรูปแบบสมรรถนะที่สร้างและพัฒนาขึน้ โดยใช้การวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
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ตัวอย่าง แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(ช่วงการปฏิบตั แิ ละการสังเกต)
แบบสังเกตพฤติ ก รรมการทํางานของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(ช่วงการปฏิบตั แิ ละการสังเกต)
ผูร้ บั การประเมิ น : ………………………………… ผูป้ ระเมิ น : ...………………………………..
คําชี้แ จง โปรดบันทึกพฤติกรรมการทํางานทีท่ า่ นสังเกตเห็น โดยพิจารณาจากตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรม
ของสมรรถนะทีส่ งั เกต
วัน ที่ส งั เกตเห็น
ตัวอย่างเช่น
17 ก.ย. 55

ชื่อ สมรรถนะ
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ

พฤติ ก รรมที่ส งั เกตเห็น
เปิ ดวิดโี อเรือ่ งระบบสุรยิ ะ จาก youtube
ให้นกั เรียนดูแล้วตอบคําถาม

1.4 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
ลักษณะเครือ่ งมือ เป็ นแบบบันทึกผลทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมการสนทนากลุ่มของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีรายละเอียดเกี่ยวกับพืน้ ที่ทท่ี ําการสนทนากลุ่ม วันเดือนปี ทส่ี นทนากลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วม
การสนทนากลุ่ ม แผนผังที่นั ง่ ของผู้เข้า ร่ว มสนทนากลุ่ ม และประเด็น ที่จ ะทํ า การสนทนากลุ่ ม
สามารถดูตวั อย่างได้ในภาคผนวก ก
ตัวอย่าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
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แบบบัน ทึกการสนทนากลุ่ม
ห้องประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่ ....... เดือน ........................................ พ.ศ..................
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ..................................................................................
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1)
……………………………
………………
2)
……………………………
………………
3)
……………………………
………………
4)
……………………………
………………
เริม่ ประชุมเวลา .................................
แผนผังทีน่ งของผู
ั่
เ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่ม

รายละเอียดจากการสนทนากลุ่ม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(................................................)
ผูจ้ ดบันทึกการสนทนากลุ่ม
2. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อ มูล เชิ งปริ ม าณ ได้แก่ 1) แบบประเมินสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี ่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อธิบายลักษณะเครือ่ งมือได้ดงั นี้
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2.1 แบบประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ลักษณะเครือ่ งมือ เป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประเมินโดยหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ ายบริหาร
จําแนกตามสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่กี ําหนดไว้ ทัง้ 2 สมรรถนะ ได้แก่ ความรู้
ความชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ลักษณะ
แบบประเมินพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีการปฏิบตั มิ ากที่สุด มีการ
ปฏิบตั มิ าก มีการปฏิบตั ปิ านกลาง มีการปฏิบตั นิ ้อย และไม่มเี ลย ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนเฉลีย่ สูงแสดงว่าเป็ น
ผูท้ ม่ี สี มรรถนะในการปฏิบตั งิ านสูงกว่าคนทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ตํ่า
ตัวอย่าง แบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ของโรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย ลพบุร ี
ผูร้ บั การประเมิ น : ................................................... ผูป้ ระเมิ น : .............................................
ชื่อ สมรรถนะ : ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนพฤติ ก รรม
สรุป
ที่แ สดงออก
คะแนน
1 2 3 4 5

สมรรถนะ ระดับ สมรรถนะ /
ระดับ ที่ 1 : ใช้ก ฎพืน้ ฐานทัวไป
่
1.1 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
1.2 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ริ าชการ

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า

135
2.2 แบบประเมิ น รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ลัก ษณะเครื่อ งมือ เป็ นแบบประเมิน ผลประสิท ธิภ าพของรูป แบบการพัฒ นา
สมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ประเมิน โดยผู้ร่ว มวิจยั ทุ กคน ลัก ษณะแบบประเมิน
พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง
ตัว อย่าง แบบประเมิน รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่ม สาระการ
เรียนรู้
แบบประเมิ น รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
………………………………………………………….
คําชี้แ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ

รายการประเมิน

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ปาน
ปรับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรุง
กลาง

1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์
1) รูปแบบการพัฒนาช่วยพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2) รูปแบบการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ของงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) รูปแบบการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา
4) รูปแบบการพัฒนาทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
2.3 แบบประเมิ น ความพึงพอใจที่ม ีต ่อ การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม
สาระการเรีย นรู้
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแบบวัดเจตคติ หรือวัดการแสดงออกทางความรูส้ กึ ของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคนทีม่ ตี ่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินโดยผูว้ จิ ยั
และผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน ลักษณะแบบประเมินพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
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ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี ่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
แบบประเมิน ความพึงพอใจที่ม ีต ่อ การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
คําชี้แ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับ ความพึงพอใจ
รายการ
1 2 3 4 5
1. ท่านมีโอกาสวิเคราะห์หาความจําเป็ นในการพัฒนาร่วมกัน
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. ท่านได้มกี ารวางแผนพัฒนาตนเอง โดยจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง
3. ท่านได้รบั การพัฒนาศักยภาพสอดคล้องตามความจําเป็ น
ในการปฏิบตั งิ าน

การเก็บ รวบรวมข้อ มูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสารและข้อมูลทุตยิ ภูมอิ ่นื ๆ
ได้แก่
1. การศึกษาเอกสาร (Documentation) โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วม และการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิง
วิพากษ์เพื่อสังเคราะห์เป็ นขัน้ ตอนและกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ นอกจากนี้ ย งั ศึก ษาเกี่ย วกับ บทบาทหน้ าที่รบั ผิด ชอบของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
เอกสารอื่นๆ ของโรงเรียน เช่น รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของโรงเรียน รายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบ ตั ิงานในกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ ่างๆ ผลงานครูและผลงานนักเรียน เป็ นต้น
2. การสังเกต (Observation) ใช้วธิ กี ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วม การ
สังเกตกระทําเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อนดําเนินการวิจยั (ช่วงทีผ่ วู้ จิ ยั ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาสนาม
วิจยั ) เป็ นการสังเกตสภาพ บริบทก่อนทําการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ่วยวิจยั เป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรม
ของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้อ มู ล พื้ น ฐานในการนํ า มาเปรีย บเที ย บกับ การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังสิน้ สุดการวิจยั ระยะที่ 2 ระหว่างการดําเนินการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ่วย
วิจยั และผูร้ ่วมวิจยั เป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรมการทํางานด้านการสอนและการบริหารงานในกลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ข องหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เพื่อ ใช้บ่ ง บอกถึง การเปลี่ย นแปลงในการพัฒ นา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองในการวิจยั แต่ละวงรอบ
และระยะที่ 3 หลังสิน้ สุดการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ่วยวิจยั เป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการวิจยั ให้มคี วามสมบูรณ์ และชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการจัดสนทนากลุ่มระหว่างผูร้ ว่ ม
วิจยั ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในขัน้ การจัดรวบรวมวิธี
ปฏิบตั ขิ องการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ เพื่อกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ จากการสะท้อนความคิดของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้แ ละ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. การประเมิน พฤติก รรม โดยผู้วิจ ัย และผู้ร่ว มวิจ ยั ร่ว มกัน ประเมิน พฤติก รรมที่
แสดงออกถึงสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ เป็ นการประเมินก่อนทําการวิจยั และหลัง
การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทุกรอบ โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้

การวิ เคราะห์ข ้อ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น
1. การวิ เคราะห์ข ้อ มูล เชิ งคุณ ภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ (สธญ ภู่คง; และ
อ้อมเดือน สดมณี. 2549)
1.1 การจัดระบบข้อมูล เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ลงพื้นที่สนามวิจยั ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วจดบันทึกและ
นํามาจัดระบบข้อมูล โดยหลังจากผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแล้วก็นํามาถอดเทป
บันทึกให้ เพือ่ ง่ายต่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วแปลความหมายจากการบันทึกข้อมูลภาคสนามให้อยู่
ในรูปที่สามารถอ่านได้งา่ ยและมีความต่อเนื่องกันของข้อมูล จากนัน้ อ่านทวนข้อมูลที่ได้มาเพื่อทํา
ความเข้าใจกับข้อมูลดังกล่าว
1.2 การสร้างรหัสและการแสดงข้อมูล หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ระบบข้อมูลแล้วผูว้ จิ ยั
ได้นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีม่ อี ยู่โดยการลงรหัสข้อมูล จากนัน้ จึง
จัดกลุ่มของข้อมูลทีม่ คี วามคล้ายกันหรือสัมพันธ์กนั เข้าด้วยกัน
1.3 การแปลความ อ้างอิง หรือข้อสรุปของข้อมูล ทําได้โดยนํากลุ่มข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์มาแปลเป็ นความหมาย เพือ่ สรุปข้อมูลภาพรวมในขัน้ ตอนสุดท้าย
2. การวิ เคราะห์ข ้อ มูล เชิ งปริ ม าณ
2.1 วิเคราะห์การประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลีย่
2.2 วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
การวิ เคราะห์ข ้อ มูล ตามวงรอบการวิ จ ยั
การวิจยั เรื่องนี้ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ท่ปี ระยุกต์จากแนวคิดการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ของกรันดี (Grundy. 1988: 358-363) ซึง่ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาทฤษฎี
บทเชิงวิพากษ์ (The Formation of Critical Theo vrems) 2) การสร้างความรูท้ ่ชี ดั เจนร่วมกัน (The
Formation of Enlightenment) และ 3) การจัด รวบรวมวิธีป ฏิ บ ัติ (The Organization of Action)
นอกจากนี้ ผู้ วิจ ัย ยัง ใช้ แ นวคิ ด การวิจ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารของเคมมิส และแมกเทกกาต (Kemmis; &
McTaggart.1988) ซึง่ ระบุวา่ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารควรแสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ 3 องค์ประกอบ
ที่สําคัญ ได้แ ก่ 1) ภาษาและวาทกรรม 2) กิจ กรรมและการปฏิบ ัติ 3) ความสัม พัน ธ์แ ละสังคม
ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยชีใ้ ห้เห็นองค์ประกอบทัง้ 3 ในแต่ละวงรอบการวิจยั
ในบทนี้ ผู้วิจ ยั จะนํ า เสนอข้อ มูล การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นการแสดงให้
เห็นข้อมูลตามแนวคิดและขัน้ ตอนการวิจยั อันได้แก่ 1) การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) 2)
การปฏิบ ัติและการสังเกต และ 3) การสะท้อ นผลการปฏิบ ัติ โดยผู้วิจยั ได้ทําการวิเคราะห์ใน 3
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ภาษาและวาทกรรม 2) กิจกรรมและการปฏิบตั ิ 3) ความสัมพันธ์และสังคม
ใน 2 ขัน้ ตอนแรก ได้แก่ ขัน้ ของการปฏิบ ตั ิการเชิงวิพ ากษ์ และขัน้ ตอนของการปฏิบ ตั ิก ารและ
สังเกต เพื่อแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในแต่ละวงรอบการวิจยั และผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั อีกครัง้ ในบทที่ 5 สําหรับบทที่ 4 จะขอนํ าเสนอข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ก่อน
เข้าสูว่ งรอบการวิจยั วงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 อธิบายได้ดงั นี้

ก่อ นเข้าสู่ว งรอบการวิ จ ยั
ก่อนเข้าสู่วงรอบการวิจยั วงรอบที่ 1 ผู้วจิ ยั ได้ลงสํารวจพื้นที่วจิ ยั เพื่อทําความคุ้นเคยกับ
สนามวิจ ัย ศึก ษาพื้น ที่วิจ ัย และผู้ร่ว มวิจ ัย และอบรมให้ค วามรู้เบื้ องต้ น กับ ผู้ร่ วมวิจ ัย นํ า เสนอ
รายละเอียดดังนี้
1. บริ บ ทของโรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย ลพบุร ี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรเี ป็ นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ จาก
วัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ า
่ งเสริมคุณภาพชีวติ ในด้านความเป็ นอยู่และ
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมันจะส่
การศึก ษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อ ยู่ห่างไกล ปั จจุ บ ัน เป็ น โรงเรีย นที่อ ยู่ในแผนและ
ยุทธศาสตร์ สําหรับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการ
สอนตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นโรงเรียนที่ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. จุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ ด้านผูเ้ รียน : ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
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และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่ รู้และเรียนรู้อย่างต่ อเนื่ อง ผู้เรียนคิดเป็ น ทําเป็ น ทําเป็ นผู้มี
สุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี และด้านสถานศึกษา : สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ผลการดําเนิ นงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ภาพรวมแล้วโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการทีเ่ ข้มแข็ง
บุคลากรมีคุณภาพ เป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ มีจติ สาธารณะ
รักษ์ สงิ่ แวดล้อม และดํารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ก็มจี ุดที่ยงั
ต้องการพัฒนาในเรื่องของการทีค่ รูตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลายหน้าทีท่ ําให้ผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ าน
ล่าช้า บุคลากรไม่พร้อมปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหอพัก อัตรากําลังครูไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ครูบางหมวดวิชา
ยังขาด ทําให้มปี ั ญหาในการจัดการเรียนการสอน บุคลากรมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการน้อย การ
มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรับ ผิด ชอบไม่ ท ัว่ ถึ ง และไม่ ค รอบคลุ ม โรงเรีย นไม่ มีน โยบายติ ด ตาม
ประเมินผล ในการปฏิบตั ิงานแต่ขาดระบบการติดตาม ทําให้บุคลากรบางคนปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เป็ น
ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ การประสานงานภายในองค์กรและระหว่างหน่ วยงานยังไม่เป็ นระบบส่งผลให้
การรับ รู้ข่ า วสารและการปฏิ บ ัติ ไ ม่ มีป ระสิท ธิภ าพเท่ า ที่ ค วร เป็ นต้ น (รายงานประจํ า ปี ของ
สถานศึกษา ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร.ี 2558) จะเห็นได้ว่า จุดที่
ควรพัฒ นาของโรงเรีย นจุ ฬ าภรณราชวิท ยาลัย ได้แ ก่ ตัว ครูแ ละบุ ค ลากรในโรงเรีย น อาทิเช่ น
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ ารสอน การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ การมอบหมาย
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ การประสานงานภายในโรงเรียน และระหว่างหน่ วยงาน ซึง่ ผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญอีก
กลุ่มหนึ่งคือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั ทิ งั ้ ในการด้านการสอนและด้านการบริหารงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างครูผสู้ อนกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน สร้างความชัดเจนในการทํางานร่วมกันทัง้ ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดับ
โรงเรีย น ทํ า ให้ ก ารขับ เคลื่อ นการบริห ารงานของโรงเรีย นเป็ นไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ยและมี
ประสิทธิภาพ
ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีครูและบุ คลากรในโรงเรียน
ทัง้ หมด 62 คน มีนักเรียนทัง้ หมด 692 คน เป็ นชาย 236 คน หญิง 456 คน เปิ ดทําการสอนตัง้ แต่
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 ผูร้ ว่ มวิจยั ครัง้ นี้ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ จําแนกข้อมูลพืน้ ฐานได้ดงั ตาราง 9
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ตาราง 9 สรุปข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ ว่ มวิจยั
ตําแหน่งผูร้ ว่ มวิจยั

ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
2

จํานวน (คน)
เพศ
1) ชาย
1
2) หญิง
1
อายุ
1) ตํ่ากว่า 40 ปี
2) 40-49
3) 50 ปี ขน้ึ ไป
2
ประสบการณ์
ทํางาน
1) ตํ่ากว่า 10 ปี
2) 10-19
2
3) 20 ปี ขน้ึ ไป
ประสบการณ์
ในตําแหน่งปั จจุบนั
1) ตํ่ากว่า 10 ปี
1
2) 10-19
1
3) 20 ปี ขน้ึ ไป
บทบาทของ
-ให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ผูร้ ว่ มวิจยั
-ประเมินสมรรถนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
-ประเมินรูปแบบ
การพัฒนาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
8

ครูผสู้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
8

4
4

2
6

1

1
5
2

2
5
1

1
-

1
5
2

1
5
2

1

5
1
2
-ให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
-เข้าร่วมอบรม
-จัดทําแผนพัฒนา
-พัฒนาตนเอง
ตามแผน
-ประเมินสมรรถนะ
ตนเอง
-ประเมินรูปแบบ
การพัฒนาฯ

ศึกษานิเทศก์
1

1
-ให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน -ให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
-ประเมินสมรรถนะ -ประเมินรูปแบบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การพัฒนาฯ
-ประเมินรูปแบบ
การพัฒนาฯ
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2. ผลจากการสํารวจพืน้ ที่การทําวิ จ ยั
2.1 ผลจากการสัม ภาษณ์ ห ัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ เชิง
พฤติกรรม (Behavioral Event Interview : BEI) เพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดผลการปฏิบ ัติงานที่สูงกว่ามาตรฐานที่เรียกว่า “สมรรถนะ” เป็ นการ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานที่ประสบความสําเร็จ 3 ข้อ และประสบการณ์การทํางานที่
ล้มเหลว 3 ข้อ แล้วสัมภาษณ์เพิม่ เติมว่าสาเหตุใดที่ทําให้ประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวใน
การทํางาน แล้วใครเข้ามามีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ดว้ ย ได้ขอ้ สรุปดังนี้
2.1.1 ประสบการณ์ ทํางานที่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 1) ติวนักเรียนจนได้รบั
คัดเลือกให้เข้าเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ 2) ฝึ กซ้อมนักเรียนจนได้เป็ นตัวแทนแข่งขันวง
เครื่องสายผสมปี พ าทย์ ในระดับ จังหวัด 4 ปี ซ้อน 3) ติวสอบจนนักเรีย นได้ผ ลการสอบ O-NET
สูงขึน้ และสูงกว่าระดับประเทศ 4) ติวนักเรียนจนสามารถสอบเข้าได้คณะดีๆ เช่น มหาวิทยานเรศวร
เป็ นต้น 5) ความร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ที ําให้ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนสูงขึน้ และ
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 50 และการฝึ กซ้อมกีฬาได้เป็ นตัวแทนแข่งขัน ซึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
อาทิเช่น ความร่วมมือของทีมงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ความตัง้ ใจจริงในการทํางาน ความทุ่มเท
และเสียสละ การประสานความร่วมมือในการทํางานของทุกฝ่ ายทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง การให้การกํากับ
ดูแลจากฝ่ ายบริหาร ผู้ท่ีมามีส่วนร่วมในความสําเร็จ ได้แก่ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บ ริหาร
โรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครอง และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.2 ประสบการณ์ ทํางานที่ประสบความล้มเหลว ได้แก่ 1) ทะเลาะกับผูบ้ ริหาร
ด้วยเรื่องงาน เช่น ลูกเสือ การบริหาร เป็ นต้น 2) ท้อกับงาน ผูร้ ่วมงาน ผูบ้ ริหาร มองเจตนาเราไป
คนละทางกับสิง่ ที่เขาคิด ท้อกับเด็กที่มองภาพเราผิด 3) ผู้บริหารดูการทํางานไม่ท วถึ
ั ่ ง ระหว่าง
กระบวนการทํางานไม่เคยมาดู การพิจารณาความดีความชอบด้วยความไม่ยุติธรรม ทําให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่าทําไปก็เท่านัน้ ซึง่ ปั จจัยทีอ่ าจเป็ นผลต่อความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางาน อาทิเช่น
ความไม่เชื่อมันในตั
่
วผู้บริหาร ความมีอคติต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่มกี ารปรับทัศนคติต่อการทํางาน
ร่วมกัน ขาดความศรัทธาในอาชีพ มีทศั นคติทางลบในการทํางาน เป็ นต้น
2.2 ผลจากการสัง เกตการปฏิบ ัติง านของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ หลัง จาก
สัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว ผูว้ จิ ยั สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเวลา 1 สัปดาห์ โดยสังเกตพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลดี
ต่อการทํางาน แล้วบันทึกผลทีไ่ ด้ลงแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน สรุปผลทีไ่ ต้จากการสังเกตใน
ห้องเรียนได้ว่า หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ่วนใหญ่สอนนักเรียนด้วยการสอนแบบบรรยายและ
อธิบ ายเป็ นหลัก และไม่มีการนํ าเข้าสู่บ ทเรียน แต่ มีการสรุป บทเรียนโดยนักเรียนและครูผู้สอน
ร่วมกันสรุป มีการให้นักเรียนออกมานํ าเสนองาน ในวิชาพลศึกษาและดนตรีครูใช้การสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนมีความสุขและสนุ กกับการเรียนรู้ สังเกตจากรอยยิม้ และเสียงหัวเราะขณะ
ทํ า กิจ กรรม ในวิช าคอมพิว เตอร์ค รูผู้ส อนยัง ดู นั ก เรีย นไม่ ท ัว่ ถึง นั ก เรีย นตามไม่ ท ัน ไม่ มีก าร
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ตรวจสอบว่านักเรียนคนใดได้หรือไม่ได้ แต่ครูผูส้ อนทุกคนมีน้ํ าเสียงดังฟั งชัดเจน มีลูกเล่นในการ
สอน ทําให้นักเรียนตื่นตัวอยู่เสมอ ครูให้การเสริมแรงนักเรียนโดยใช้คําชม ยิ้มให้ และปรบมือให้
กําลังใจนักเรียน ส่วนนอกห้องเรียน ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตพฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ น
ห้องประชุมทีม่ กี ารจัดการประชุมฝ่ ายวิชาการ และห้องประชุมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ
ประสานงานกับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูล้ ่วงหน้า แล้วให้ผชู้ ่วยผูว้ จิ ยั ร่วมกิจกรรมการสังเกตด้วย
สรุปผลจากการสังเกตได้ว่า ในการประชุมฝ่ ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนส่วนใหญ่จะกล้า
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยยกเหตุ ผลประกอบการนํ าเสนอ ส่วนคนที่ไม่ได้นําเสนอ
ตัง้ ใจฟั ง และร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างต่ อเนื่ อง ทําให้ก ารประชุมดําเนิ น ไปได้ด้วยดี โดยยึด
เหตุผลเป็ นสําคัญ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศเป็ นผูท้ ่นี ํ าเสนอความคิดมาก
ที่สุด รองลงมาคือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ที่มคี วามคิดที่มกั แปลกและ
แตกต่างจากคนอื่นๆ แต่ดว้ ยการนําเสนอประกอบการใช้เหตุทําให้เป็ นทีย่ อมรับของทุกคน ส่วนใน
การประชุมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ามารถควบคุมการประชุมให้
เป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย เปิ ด โอกาสให้ทุ ก คนได้แ สดงออกซึ่งความคิด พร้อ มทัง้ ขอเหตุ ผ ล
ประกอบ แล้วสรุปออกมาเป็ นประเด็นๆ อย่างชัดเจน แต่จะมีกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะที่บรรยาย
การในการประชุมค่อนข้างเงียบเหงาเพราะมีบุคลากรแค่ 4 คน และเป็ นลูกจ้างชัวคราวเป็
่
นส่วนใหญ่
ทําให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาเท่าทีค่ วร
2.3 ผลจากการประเมินความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ ใน 4 ประเด็นคําถาม ได้แก่
ประเด็นที่ 1 ท่านคิดว่า ”หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู“้ หมายถึงใคร
ประเด็นที่ 2 ท่านคิดว่าภาระงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จนัน้ ต้อง
ใช้ความรูห้ รือทักษะใดบ้าง
ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรเป็ นบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพ
อย่างไร และควรจะต้องมีความสามารถในด้านใดบ้าง
สรุปผลจากการการสัมภาษณ์ได้วา่
ประเด็นที่ 1 หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง ครูหรือบุคลากรที่ได้รบั การ
คัดเลือก จากฝ่ ายบริหาร หรือจากคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทําหน้าทีด่ ูแลการบริหารงาน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ห้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
ประเด็นที่ 2 ภาระงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 งานหลัก
ได้แก่
1) งานวิชาการ ได้แก่ การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การนิเทศงานสอน ฯลฯ
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2) งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ ส่งหนังสือ เอกสารราชการ การขออนุ มตั -ิ
โครงการ/ดําเนินงาน ฯลฯ
3) งานแผนงานวิช าการ ได้แ ก่ การจัด ทํ า โครงงานตามแผนการพัฒ นา
ประจําปี เช่น ค่ายนักเรียน อบรมพัฒนาครูทาํ สือ่ การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯลฯ
4) งานวัดผล เช่ น กํ ากับ ติดตาม และตรวจสอบการวัดผล การสอบแก้ต ัว
ผลการเรียนรู้ การติวเข้มพิเศษ ฯลฯ
5) งานพั ส ดุ เช่ น การจัด ทํ า เอกสารจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง -ตามโครงการ การ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ
6) งานบุ ค ลากร เช่ น แต่ ง ตัง้ บุ ค ลากรผู้ ร ับ ผิด ชอบหน้ า ที่ ใ นกลุ่ ม สาระฯ
กิจกรรมของกลุ่มสาระฯ และบุคลากรเข้าสอนในชัน้ /วิชาต่างๆ ร่วมกับฝ่ ายบุคลากรสรรหาบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศครูใหม่เพื่อเข้าทําการสอน ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ
7) งานสารสนเทศ ได้แก่ จัดทําข้อมูลบุ คลากรในกลุ่มสาระ เผยแพร่ข้อมูล
สํารวจข้อมูล สถิตติ ่างๆ ให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ
8) งานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมฝ่ ายวิชาการ การ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เป็ นต้น
ประเด็นที่ 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จนัน้ ต้องใช้ความรู้
หรือทักษะต่างๆ ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบ มีความมันใจในตนเอง
่
สมาคมกับผูอ้ ่นื ได้
ดี มีหลักจิตวิทยา มีเจตจํานงแน่ วแน่ มองโลกตามความเป็ นจริง มีความเด่นหรือความมีอํานาจ มี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อมนุ ษย์ มีมนุษยสัมพันธ์และประสานเครือข่ายการปฏิบตั งิ าน ทํางานเป็ นทีม มี
ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เสียสละและมีคุณธรรมจริยธรรม ความใฝ่ รู้ ความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ มี
ทักษะในการปฏิบตั งิ าน และมีทกั ษะในการแก้ปัญหา
ประเด็นที่ 4 หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรเป็ นบุ คคลที่มบี ุ คลิกภาพ ดังนี้ มี
ความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความเป็ นผูน้ ํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ เป็ นผูป้ ระสานงานที่
ดี สร้างแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์แก่ลูกทีมได้ มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน ให้คาํ ปรึกษา ให้คาํ แนะนําและ
แก้ปัญหาให้ลูกทีมได้ เป็ นนักควบคุม กํากับ ติดตาม มีจติ วิทยาทีด่ ใี นการบริหารคน เป็ นผูเ้ สียสละ
มีความเป็ นมิต รไมตรี และหัว หน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ควรเป็ น บุ คคลที่มีความสามารถ ดังนี้ มี
ความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจในสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ความรอบรู้และแสวงหาความรู้
เสมอ เป็ น ผู้ นํ า ทางความคิ ด การแสดงอารมณ์ จะอยู่ ใ นลัก ษณะและขอบเขตที่ เ หมาะสม มี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสังคมได้ดี มีความสามารถในการทํางานที่
อํานวยประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และสังคมได้ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการแสดงออก
ของตนต่อผูอ้ ่นื ได้ดขี น้ึ
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จากประเด็นคําถามทัง้ 4 ประเด็น ผูร้ ่วมวิจยั ช่วยกันคัดเลือกและสรุปได้สมรรถนะที่
จําเป็ นต่อการเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ หมด 35 สมรรถนะ ได้แก่ 1) มีความรูค้ วามชํานาญ
ในวิชาชีพ 2) การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ 3) ทักษะในการปฏิบตั ิงาน 4) ทักษะในการแก้ปัญหา
5) ทัก ษะในการสื่อ สารที่ดี 6) ทัก ษะในการวางแผน 7) ทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี 8) วิเคราะห์
สังเคราะห์ และถ่ายทอดเรื่องราวได้ชดั เจน 9) ประสานงานเครือข่ายการปฏิบตั ิ 10) ติดตามการ
ปฏิบตั งิ าน 11) สร้างแรงจูงใจในการทํางาน 12) เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่ องตนและเพื่อนร่วมงาน
13) มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ าที่ 14) การกระทํ าตนเป็ นแบบอย่างที่ดี 15) มีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ท่ีดี
16) ทํ า งานเป็ นที ม 17) มีค วามรู้เกี่ ย วกับ การใช้ เ ทคโนโลยีแ ละการสื่อ สาร 18) การเสีย สละ
19) ใฝ่ รู้ 20) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ 21) ให้คําปรึกษาและหาแนวทางแก้ไข 22) เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 23) มอบหมายงานตามความเหมาะสม 24) มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง 25) วางตัวเป็ น กลาง ไม่ลําเอียง 26) มีคุณ ธรรมจริยธรรม 27) มีวิสยั ทัศ น์ ในการทํางาน
28) กล้าแสดงความคิดเห็น 29) มีความกระตือรือร้นในการทํางาน 30) มีความเป็ นผูน้ ําทางความคิด
31) รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื 32) ดํารงตนอยู่ในศีลธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์กบั หน้าทีท่ าง
ราชการ 33) มีสมั มาคารวะ เป็ นสุภาพชน 34) มีภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง 35) เป็ นผูน้ ํ าด้านการ
สอน และผลสรุปจากการประเมินความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูข้ องผูร้ ว่ มวิจยั ได้พบว่า ทุกคนเห็นว่ามีความจําเป็ นอย่างมากทีต่ อ้ งมีการพัฒนาสมรรถนะ
ให้กบั หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะเป็ นตัวแปรสําคัญ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึก ษาใน
โรงเรียน และทําให้ได้ทราบถึงคุณลักษณะที่สําคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิเช่น การ
ประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี การเป็ นผูน้ ํา ความมีน้ําใจ การมีวสิ ยั ทัศน์ในการทํางาน เป็ นต้น
3. ผลจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ ม ี ต ่ อ การเข้ า ร่ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารการ
พัฒ นาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ โดยให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อน
ในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ เ่ี ข้ารับการอบรม เป็ นผูป้ ระเมิน ผลปรากฏดังตาราง 10
ตาราง 10 ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รายการประเมิน
1. ความพึงพอใจในกิ จ กรรม
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
อบรม/สัมมนา
1.2 ระยะเวลาของการอบรม/สัมมนา

x

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.81
4.44

0.40
0.51

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
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ตาราง 10 (ต่อ)
รายการประเมิน
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความ
ต้องการ
2. ความพึงพอใจในวิ ทยากร
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร
2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร
2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
3. ความพึงพอใจในบริ ก าร
3.1 ห้องประชุม
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 อาหารและเครือ่ งดื่ม
3.4 การบริการอํานวยความสะดวกต่าง/ๆ
3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม
4. ความพึงพอใจและประโยชน์ ที่ได้ร บั จากการอบรม
4.1 ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการอบรม
4.2 การนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
4.3 ความพึงพอใจทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในภาพรวม
รวมเฉลี่ย

x

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.63

0.50

มากทีส่ ดุ

4.50
4.38
4.44
4.31
4.50

0.52
0.62
0.51
0.70
0.52

มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

4.56
4.56
4.69
4.63
4.69

0.51
0.51
0.48
0.50
0.48

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.69
4.56
4.75
4.57

0.48
0.51
0.45
0.54

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากที่ส ดุ

จากตาราง 10 พบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั มีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.57, S.D.
= 0.54) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วพบว่าผูร้ ่วมวิจยั มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อบรรยาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม นัน่ คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.81,
S.D. = 0.40) และมีความพึงพอใจทีน่ ้อยทีส่ ุดต่อวิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่ าสนใจ
นันคื
่ อ มีความพึงพอใจระดับมาก ( x = 4.38, S.D. = 0.62)
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วงรอบที่ 1
การวิจยั วงรอบที่ 1 เป็ น การเริม่ คัด เลือ กสมรรถนะที่จําเป็ น ของหัวหน้ ากลุ่ ม สาระการ
เรียนรูแ้ ละแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ดังจะนําเสนอรายละเอียดดังนี้
1.1 การปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์
ในการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน
8 คน และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 8 คน ให้สะท้อนความคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมบ่งชี้
สมรรถนะทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ลือกทีจ่ ะพัฒนา และวางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ในระดับ บุ ค คล และนํ าผลสรุป การสัม ภาษณ์ ท่ีได้ไประดมความคิด
เพื่อ ให้แ สดงความคิด เห็น เพิ่ม เติม จากนัน้ นํ าข้อ สรุป ที่ได้จ ากหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้แ ละ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นข้อมูลในการระดมความคิดในกิจกรรมการสร้างความรูท้ ช่ี ดั เจน
ร่วมกันและการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ขิ องกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยที่หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูแ้ ละครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะร่วมวิเคราะห์ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ต่ละคน และกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ร่วมกันด้านการวิจยั และด้านการจัดกิจกรรมซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ การระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการสร้างความรูท้ ่ชี ดั เจนร่วมกันและการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ
ผู้ วิจ ัย วิเ คราะห์ ภ าษาและวาทกรรม กิ จ กรรมและการปฏิ บ ัติ ความสัม พัน ธ์ แ ละสัง คม ตาม
องค์ประกอบการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ดังนี้
1.1.1 ภาษาและวาทกรรม
ก) การให้ค วามหมายของสมรรถนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ห้ความหมายของสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ่า หมายถึง ผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างวิชาการ มีทกั ษะในการทํางาน และมีคุณลักษณะ
อื่นๆ เช่น มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี เป็ นกันเอง ประสานงานเก่ง มีความเป็ นผูน้ ํ า การควบคุมอารมณ์
ตนเอง การคิดเชิงบวก การเสริมแรง เป็ นต้น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวส่งผลให้การทํางานในกลุ่ม
สาระการเรียนรูป้ ระสบความสําเร็จ เป็ นทีย่ อมรับของเพือ่ นร่วมงาน
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูน้ ่าจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถรอบด้านนะ ทัง้ ความรู้ ทักษะและ
บุคลิกภาพด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะเรื่องของวิชาการ ทําแล้วน่ าจะส่งผลดีกบั กลุ่มสาระการเรียนรู้
บรรลุตามเป้ าหมายของโรงเรียน (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
คุณลักษณะทีค่ วรมีกค็ อื ประสานงานสิบทิศ มนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี ใจกว้าง ต้องให้กําลังใจ ต้องเป็ น
ผูน้ ําด้านการเปลีย่ นแปลง ยํ่าอยู่กบั ทีไ่ ม่ได้ ความเป็ นกันเอง ช่วยเหลือกัน อยู่กนั แบบพีน่ ้อง (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
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ความรูค้ วามสามารถของคนเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต้องมีความโดดเด่น และที่สําคัญส่งผลให้
งานประสบความสําเร็จ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
มีความเป็ นผูน้ ํา กระจายคําสังให้
่ ลกู น้อง เช่น การอบรมต่างๆ มีการกระจายงาน มอบหมายงาน
การเสริมแรง... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

ส่วนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่า สมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คุณลักษณะทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ อ้ งมีในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้งาน
ประสบความสําเร็จ กล่าวคือ มีความรูค้ วามสามารถรอบด้าน ทํางานเก่ง (มีทกั ษะ) และคุณลักษณะ
ต่างๆ ทีส่ ่งผลดีต่อการทํางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กล้าคิดการตัดสินใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี
ประสานงานเก่ง เป็ นกันเอง รับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื มีความเป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบ เป็ นต้น ทําให้การทํางานในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ าํ เร็จลุล่วงตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
ดิฉนั ว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ อ้ งเป็ นคนเก่ง ทํางานคล่อง มีความสามารถรอบด้านด้วยนะ
เช่น กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์ ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องของวิชาการ ทําแล้วน่าจะทําแล้วส่งผล
ดีก ับ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ บรรลุ ต ามเป้ าหมายของโรงเรีย น (ครูผู้ ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์)
ควรต้องมีความรูเ้ ป็ นหลัก มีความเป็ นกันเอง ช่วยเหลือกัน อยู่กนั แบบพี่น้อง มีอะไรคุยกัน มี
ปั ญหาอะไรก็มาปรึกษากัน ช่วยกัน มีมนุ ษยสัมพันธ์ ประสานงานกันผูบ้ ริหารกับครูได้ดี (ครูผสู้ อนใน
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็ นผู้นําคน แต่ในบางครัง้ ก็เป็ นผู้ตามที่ดี ใจกว้าง เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต้องมีความรูเ้ ชิงวิชาการ ทัง้ ในเรื่อง หลักสูตร การวัดและประเมินผล รวมถึง
การสอนด้วย (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

สรุป ว่าหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรียนรู้และครูผู้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นต่อการเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คุณลักษณะ
ที่ห วั หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ควรจะมีในการปฏิบ ัติงาน ทัง้ ด้านความรู้เชิงวิช าการ ทักษะและ
คุณลักษณะอื่นๆ เช่น การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี การประสานงาน การเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามทีด่ ี การรับ
ฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ฯลฯ ซึง่ เป็ นคุณลักษณะทีโ่ ดดเด่น และส่งผลทางบวกต่อในการปฏิบตั งิ าน
ในบทบาทหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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ข) สมรรถนะที่ จ ํา เป็ นต ามบทบาทหน้ าที่ ข องหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการ
เรีย นรู้
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าบทบาทความเป็ นหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ ี 2 บทบาทหลักทีส่ าํ คัญ อันได้แก่ งานด้านการสอน และงานด้านการบริหาร แต่กเ็ ป็ นเพียง
บทบาททีไ่ ม่ได้มกี ฎหมายรองรับอะไรเป็ นเพียงบทบาทตามหน้าทีข่ องภาระงานทีล่ อ้ กับงานวิชาการ
ของโรงเรียนเท่านัน้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ งึ มีภาระงานทีห่ นักกว่าครูสายผูส้ อนทัวไป
่ นัน่ คือ
ต้องทําหน้าทีส่ อนและบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ย
ทัง้ สอนทัง้ บริหารงาน ต้องตื่นตัวอยูเ่ สมอกับนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานแม่ หัวหมุนเลยค่ะ ไม่
มีใครอยากเป็ นเลย เหมือนงานมันเพิม่ มากขึน้ แต่ไม่มอี ะไรรองรับในการทํางาน เสียเวลาเพิม่ มากกว่า
กลับที่จะสอนอย่างเดียว รูส้ กึ ต้องเหนื่อยเป็ นสองสามเท่า เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิผลของงาน ด้วย
ความที่ไม่ชดั เจน บางทีก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรลงไป กลัวมีผลกระทบต่อตัวเอง งาน และโรงเรียน....
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
งานหลักของเรายังคงเป็ นการสอน แต่งานที่เราต้องรับผิดชอบมากขึน้ คือการเป็ นผูน้ ํ าของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็ นตัวประสานระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน เหนื่อยครับ... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
เฉพาะแค่งานสอนก็ตอ้ งรับผิดชอบกันน่าดู ยังต้องมาบริหารงานในกลุ่มสาระฯ อีก หนักและไม่ม ี
ใครอยากเป็ นเลย สอนอย่างเดียวรับผิดชอบน้อยกว่ามาก… (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)

ส่วนครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
ของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ หี ลายบทบาทหน้าที่ทงั ้ งานด้าน
การสอนและงานด้านการบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาระงานมีมากค่ะ ไม่มใี ครอยากเป็ นเลย ไหนจะต้องสอน ไหนจะต้องบริหารงานในกลุ่มสาระ
การเรียนรูต้ ามนโยบายของฝ่ ายบริหารอีก ไม่ได้เงินเดือนประจําตําแหน่ งนี้เพิม่ ด้วย งานหนักค่ะ และ
ไม่มกี ฎ/ระเบียบ รองรับงานในหน้าทีน่ ้ีดว้ ย เรียกว่าบทบาทยังไม่ชดั เจนเป็ นเพื่อบทบาทตามภาระงาน
ที่เขีย นๆ กัน มา โดยล้อจากงานวิชาการของโรงเรีย นเท่านัน้ ... (ครูผู้สอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)
เป็ นผูน้ ํ าทีมกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องเราเป็ นหลัก และยังคงเป็ นครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้วย 2 บทบาทเลย รับผิดชอบสูงมากค่ะ... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
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สรุปได้ว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ความเห็นว่าสอดคล้องกันว่า บทบาทหน้าที่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ที งั ้ งานด้านการสอนและ
งานด้านการบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ้วยบทบาทความเป็ นผูน้ ํ า ดังนัน้ ในการจะพัฒนา
สมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ งึ ต้องพัฒนาทัง้ ด้านการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึง่
เป็ นความสามารถทีค่ รูผสู้ อนทุกคนต้องมี และด้านการเป็ นผูน้ ําในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลจากการระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุม่
สาระการเรียนรู้ ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า “ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารสอน” ให้เรียกว่า “สมรรถนะ
หลัก” และ “ความสามารถในการปฏิบ ตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู”้ ให้
เรียกว่า “สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที”่ (ความเป็ นผูน้ ําในกลุ่มสาระการเรียนรู)้
การสอนถือเป็ นงานหลักของครูทุกคนเพราะฉะนัน้ ความสามารถในด้านการสอนของพวกเรา
น่ าจะเรีย กว่า สมรรถนะหลัก ได้น ะ เพราะเป็ น ที่ค รูผู้สอนต้อ งมี และเราเองก็เป็ น ครูผู้ส อนด้ว ย...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ผมเห็นด้วยนํ าครับ ว่าจะให้ช่อื สมรรถนะหลัก แทนคําว่าความสามารถในการปฏิบตั ิการสอน
เพราะงานหลักของเราทุกคนคือการปฏิบตั กิ ารสอนนัน่ เอง (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและ
พลศึกษา)
ความเป็ น ผู้นํ า ในทีม กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ข องเรา ก็น่ าจะเรีย กว่า สมรรถนะเฉพาะ เพราะมี
เฉพาะตัวหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ท่านัน้ ... (กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
...ระบุชดั ไปเลยดีไหมค่ะว่าสมรรถนะเฉพาะนี่เราต้องการจะเน้นไปที่ความเฉพาะในงานหรือใน
ตําแหน่งของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู.้ .. (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ความเป็ น ผู้นํ า ในทีม กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ข องเรา ก็น่ าจะเรีย กว่า สมรรถนะเฉพาะ เพราะมี
เฉพาะตัวหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ท่านัน้ ... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
...ก็น่าจะเหมาะสมนะคะ สมรรถนะหลักก็คอื ความสามารถด้านการสอน ส่วนความสามารถของ
การเป็ นผูน้ ําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก็เป็ นสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที.่ .. (ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี)

จากการทํากิจกรรมที่ 1-6 และการสัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิม่ เติม เพื่อคัดเลือกสมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามประสบการณ์และการรับรูข้ องแต่ละคนอธิบายได้ดงั นี้
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กิจกรรมที่ 1 สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลจากการลงพื้นที่
ก่อนเริม่ การวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ พบว่า สมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรีย นรู้มี 35 สมรรถนะ ในกิจ กรรมนี้ ให้ค ดั เลือกสมรรถนะที่จําเป็ น ในการปฏิบ ัติห น้ าที่ข อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 สมรรถนะ โดยลําดับความสําคัญ มีดงั นี้ 1) มีความรูค้ วามชํานาญใน
วิชาชีพ 2) ทํางานเป็ นทีม 3) มีวสิ ยั ทัศน์ ในการทํางาน 4) มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี 5) มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ 6) ให้คาํ ปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา 7) มีความกระตือรือร้นในการทํางาน 8) รับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื 9) ทักษะในการวางแผน 10) มีคุณ ธรรมจริยธรรม 11) มีเป็ นผู้นําทาง
ความคิด 12) มีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ผมว่าที่จําเป็ นมากๆ เลยนะครับที่ต้องมีคอื ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ นี่แหล่ะชัดเจนมาก
สําหรับการเป็ น หัวหน้ ากลุ่ม สาระฯ ที่ต้องเป็ น ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ ของเอง ผมให้มาอัน ดับที่ 1 เลย...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ต้องมีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพก่อนเลยค่ะ แล้วค่อยนํ าไปประยุกต์ใช้ แต่ท่สี ําคัญคือการ
ทํางานร่วมกันเป็ นทีมทีเ่ ข้มแข็งของกลุม่ สาระ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
เลือกความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพมาเป็ นอันดับ 1 เลย จําเป็ นที่สุด ต้องมีความรูใ้ นงาน ของ
ตนเองก่อนเป็ นสําคัญ ส่วนการทํางานเป็ นทีม ถือว่าสําคัญรองลงมาครับ ด้วยความเป็ นกลุ่มสาระฯ
ทํางานให้สําเร็จคนเดียวไม่ได้ ลักษณะงานต้องทําร่วมกันจึงจะสําเร็จ... (ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
เป็ นผู้ นํ า คนควรต้ อ งมีมุ ม มองในการทํ า งานที่ก ว้า ง การมีวิส ัย ทัศ น์ ใ นการทํ า งานถือ เป็ น
สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในการขับเคลื่อนการทํางานในกลุ่มสาระฯ ให้เป็ นไปอย่างมี
ทิศทางมากยิง่ ขึน้ ... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

กิจ กรรมที่ 2 เลือ กสมรรถนะที่ต้ อ งการ จากสมรรถนะที่มีค วามต้ อ งการ
เร่งด่วนก่อนจาก 12 สมรรถนะ แล้วเลือกสมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนาจากข้อตกลงของผูร้ ว่ มวิจยั ว่าจะ
เลือ กสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ อย่ า งละ 3 สมรรถนะ สรุ ป ว่ า ได้
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าทีข่ องหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น
2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1) ความรูค้ วามชํานาญในวิช าชีพ 2) ความ
กระตือรือร้นในการทํางาน และ 3) วิสยั ทัศน์ ในการทํางาน กลุ่มที่ 2 สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ ง
หน้ า ที่ ประกอบด้ว ย 1) ทัก ษะในการวางแผน 2) คุ ณ ธรรมจริย ธรรม และ 3) ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์
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ถ้าจะแยกเป็ น 2 กลุม่ ตามทีเ่ ราตกลงกัน ดิฉนั ว่าสมรรถนะหลักก็ควรเป็ นความรูค้ วามชํานาญใน
วิชาชีพ และการมีวสิ ยั ทัศน์ ในการทํางาน ส่วนทักษะในการวางแผนนี่น่าจะเป็ นสมรรถนะเฉพาะใน
ตําแหน่ งหน้าที่มากกว่า กับความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ แต่คุณธรรมจริยธรรมก็ควรจะต้องมีในหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคน ให้เป็ นสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที่เหมาะสมที่สุด... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เห็นด้วยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะ นํ ามาเป็ นสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้ าที่เลย ใน
การบริหารก็ควรจะต้องยึดหลักนี้เป็ นสําคัญ คนเป็ นผูน้ ําคนอื่นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็ นทีต่ งั ้ เลย...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
สมรรถนะหลักน่าจะเพิม่ เติมความกระตือรือร้นในการทํางาน ในฐานะเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั กิ ารสอนต้อง
กระฉับกระเฉงในการทํางาน ตื่นตัวอยู่ตลอด ใส่ใจในการสอนและนักเรียน... (ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

กิ จ กรรมที่ 3-4 ตัว บ่ ง ชี้พ ฤติ ก รรมและพจนานุ ก รมสมรรถนะ ที่ ดํ า เนิ น
ต่อเนื่องกัน เราพบ ตัวบ่งชี้พฤติกรรมของ 6 สมรรถนะที่เป็ นสมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ แล้ว จัด ทํ าเป็ น พจนานุ ก รมสมรรถนะ จากพฤติก รรมบ่ งชี้ข องแต่ ล ะสมรรถนะ
(ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก) จากนัน้ ร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะทีต่ ้องการพัฒนาเร่งด่วน
ก่อน โดยการทํากิจกรรมที่ 5 group development plan และนําผลจากการประเมินสมรรถนะตนเอง
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคน เพื่อดูระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้ขอ้ สรุปว่า สมรรถนะที่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
มากทีส่ ดุ ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน ตามลําดับ
น่ าจะดูจากความถี่ของคนที่เลือก ถ้าดูจากแผ่นชาร์ตน่ าจะเลือกพัฒ นาสมรรถนะด้านความรู้
ความชํานาญในวิชาชีพ กับการมีวสิ ยั ทัศน์ก่อน แล้วค่อยพัฒนาทักษะในการวางแผน... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ผมว่าน่ าจะเลือกด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพก่อน มีความชัดเจนกว่า เป็ นครูตอ้ งเป็ นผูม้ ี
ความรูก้ ่อน เป็ นคนเก่ง สอนดี... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ผมมองว่าทัก ษะในการวางแผนน่ าจะเป็ น สมรรถนะที่ค วรพัฒ นาก่ อน คนเป็ น ผู้นํ าต้องมีการ
วางแผนทีด่ ี งานถึงจะสําเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
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ค) รูป แบบสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
หลังจากได้สมรรถนะที่ต้องการพัฒ นาเร่งด่ ว นแล้ว หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการ
เรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูช้ ่วยกันสร้างรูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยมีผวู้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั คอยให้คาํ ปรึกษาและอํานวยความสะดวกให้ ใน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์งาน ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหน่ ง
หน้าที่ และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ส่ี ะท้อนการใช้สมรรถนะทัง้ 2
สมรรถนะ ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน ทีน่ ําไปสู่ความสําเร็จใน
การปฏิบตั งิ าน โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมการประเมินความต้องการจําเป็ นในช่วงลงพืน้ ที่
เพื่อศึกษาสนามวิจยั มาช่วยในการวิเคราะห์ แล้วผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เพิม่ เติมเพื่อให้ได้ความชัดเจนของ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์งาน ผลจากการวิเคราะห์ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่าในตําแหน่ งหน้าทีข่ องการ
เป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าทีห่ ลัก ได้แก่ เป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริหารวิชาการ
จัดทําแผนงานตามโครงการ ปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร จัดทํา
โครงสร้างรายวิช า แผนการเรีย นรู้ จัด ทําข้อ สอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ต ามระเบียบการจัดและ
ประเมิน ผล กํ า กับ ดู แ ลการจัด การเรีย นการสอนให้ต รงตามหลัก สู ต ร จัด หาสื่อ /พัฒ นาดู แ ละ
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องศูนย์ส่อื จัดทําสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
ใช้ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพที่เป็ นสมรรถนะหลักของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กล่าวคือ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ้องมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญทัง้ ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
ถ่ายทอดความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทังนํ
่ าความรูด้ งั กล่าวไปใช้ในการพัฒนางานของตนเอง
ตามบทบาทในด้านการปฏิบตั กิ ารสอนได้ อาทิเช่น มีความรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ร่ี บั ผิดชอบ การเขียนแผนการสอน การสร้าง
และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็ นต้น นอกจากนี้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูย้ งั ต้องมี
ทักษะในการวางแผนทีถ่ อื เป็ นสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าทีข่ องการเป็ นผูน้ ํ าในกลุ่มสาระการ
เรียนรูอ้ กี ด้วย อาทิเช่น การวางแผนการจัดทําโครงการทีร่ บั ผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กําหนด
เป็ นปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน วางแผนการนิเทศการปฏิบตั งิ านของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นต้น โดย
ให้ความสําคัญกับการนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้องตามระเบียบ
...ด้วยงานที่เน้นหนักไปทางด้านวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ งึ ต้องมีความรูร้ อบด้าน
โดยเฉพาะด้านวิชาการ สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ เช่น สอนเป็ น ซึง่ หมายถึง สอนตรงตามหลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามตัวชีว้ ดั แต่ละมาตรฐาน แก้ปัญหาเป็ น เช่น เมือ่ นักเรียนเรียนไม่
รูเ้ รื่อง ก็ให้ปรับวิธกี ารสอนหรือเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญ หา เช่น หาสื่อใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
กระตุน้ ให้นกั เรียนอยากเรียนรู้ ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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มีหลากหลายบทบาทหน้าทีเ่ ลยค่ะ พาครูทาํ แผนปฏิบตั งิ านของกลุ่มสาระฯ ให้สอดคล้องกับแผน
หลักของโรงเรียน ถ้าหน้าที่สอน ก็ต้องวิเคราะห์หลักสูตรให้เป็ น รูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ ได้หลักสูตรมาก็พา
จัดทําแผนการสอนตามที่รบั ผิดชอบ จัดทําสื่อหรือหาสื่อเพื่อใช้ในการสอน ร่วมทัง้ ให้ความสําคัญกับ
การวัดและประเมินผลตามสภาพทีแ่ ท้จริงของนักเรียน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
บางทีวางแผนไว้อย่างดีก็มพี ลาด เราเลยต้องคิดไว้หลายๆ แผน อย่างแผนการนิเทศครู ก็มไี ม่
ตรงบ้างด้วยมีงานด่วนเข้า ก็พาครูเราเตรียมเก้อเลยก็ม ี ก็ต้องมีแผนสํารองไว้ตลอด ดีท่คี รูเราเข้าใจ
ถ้าทุกอย่างเป็ นไปตามแผน คุณภาพการศึกษาก็จะตามมาเอง บางทีกบ็ ริหารจนหัวหมุนเลย ส่วนการ
วางแผนการปฏิบ ัติง านตามโครงการต่ า งๆ ส่ว นใหญ่ เป็ นไปตามแผนทัง้ หมด มีติด ขัด บ้า งด้า น
งบประมาณ ภาพรวมก็โอเคเลย นี่แหละที่เขาว่ากันว่าหัวหน้าคนนี่ต้องวางแผนเก่งๆ มีทกั ษะในการ
วางแผนสูง เพือ่ ให้งานบรรลุตามเป้ าหมายทีร่ ว่ มกันวางไว้... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
ด้านการวัดและประเมินผล เราออกแบบไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องเรา
โดยออกแบบให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วดั ในแต่ละเรื่อง และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
ออกแบบไว้... (ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ของเราพาทีมงานร่วมกันกําหนดแผนการปฏิบตั งิ านในกลุ่มสาระฯ ตามแผน
หลักของโรงเรียน มีการกําหนดบทบาทหน้าทีภ่ ายในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามทีถ่ นัด แล้วกําหนดเป็ น
ปฏิทินการทํางานที่ชดั เจนของกลุ่มสาระฯ และด้านการสอนของแต่ละคนก็ไปกําหนดกันมาความ
รับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คอยให้คําปรึกษา ชีแ้ นะแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้... (ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. วิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะ ร่วมนําข้อมูลทีไ่ ด้จากผลการศึกษาด้วยวิธกี าร
ต่างๆ โดยนํ าตัวอย่างพฤติกรรมจากการปฏิบตั งิ านต่างๆ ที่สะท้อนถึงสมรรถนะของการมีความรู้
ความชํานาญในวิชาชีพและทักษะในการวางแผนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ไ่ี ด้ มาวิเคราะห์
เพื่อสรุปเป็ นนิยามสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีส่ ะท้อนผลการทํางานในระดับดีเลิศของ
การทํางาน ได้ขอ้ สรุปดังนี้
1) ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ หมายถึง มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญใน
สาขาวิชา จนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย มีความรูเ้ ชิงวิชาการและ
วิชาชีพ มีหลักการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาตนเองในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมทีส่ ะท้อนผลการ
ทํางานในระดับดีเลิศของสมรรถนะด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ ประกอบไปด้วย การศึกษา
หาความรู้ สนใจในเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ การติดตามเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ การ
นํ าวิชาการ ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้
จากการนํ าเทคโนโลยีม าใช้ การมีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญในเรื่อ งที่มีล ัก ษณะเป็ นสหวิท ยาการ
(หลากหลายสาขาอาชีพ) และนําไปปรับใช้ได้ การนําความรูเ้ ชิงบูรณาการไปใช้ในการสร้างวิสยั ทัศน์
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ในการปฏิบตั งิ านในอนาคต ความสามารถในการบริหารจัดการการนํ าเทคโนโลยีไปใช้ การเล็งเห็น
ประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ
..เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชา ทัง้ เชิงวิชาการและวิชาชีพ จนถ่ายทอดความรูไ้ ปให้คนอื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
คนที่มคี วามรู้ความชํานาญในวิชาชีพ ควรต้องเป็ นคนที่ห มันศึ
่ กษาหาความรู้ เทคโนโลยีห รือ
ความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอก้าวทันการเปลีย่ นแปลงของโลก ทีส่ าํ คัญต้องนําความรูน้ นั ้ มาใช้ในการทํางานได้
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
...คงไม่ใช่มคี วามรู้เพียงด้านเดียว ต้องรู้อย่างหลากหลายทัง้ เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ รูแ้ ล้ว
นําไปใช้ได้ในงานทีท่ าํ สามารถบริหารจัดการการนําความรูไ้ ปใช้ได้ดว้ ย ทีส่ าํ คัญต้องถ่ายทอดสิง่ ทีไ่ ด้รใู้ ห้
เพือ่ นในทีมด้วย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
..ต้องสอนเป็ นคือมีหลักการในจัดการเรียนการสอนนะ มีการวัดและประเมินผลตรงตามสภาพที่
แท้จริงของนักเรียน และวัดได้ตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
...เวลาสอนก็ต้องมีหลักการในการสอน กิจกรรมก็จดั ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วดั วัดและ
ประเมินผลก็ตรงตามสภาพจริงของนักเรียน... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
...มีการขยายต่อทางความคิดในสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง นําไปกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาตนเองในอนาคตได้ นําไปสูก่ ารวางแผนการทํางานทีด่ .ี .. (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และพลศึกษา)
...ต้องใฝ่ เรียนใฝ่ รแู้ ละพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพเลย ทีส่ าํ คัญ
นําความรูท้ ม่ี มี าถ่ายทอดให้ทมี งานได้... (ครูสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

2) ทักษะในการวางแผน หมายถึง ความสามารถในการวางแผนอย่าง
เป็ นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด พฤติกรรมที่สะท้อนผลการทํางานในระดับ ดีเลิศ ของสมรรถนะด้านทักษะในการวางแผน
ประกอบไปด้ว ย การวางแผนงานอย่างเป็ น ลํ าดับ ขัน้ ตอนที่ช ัด เจน โดยจัด เรีย งงานตามลํ าดับ
ความสําคัญหรือความเร่งด่วน การจัดลําดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพื่อให้สามารถจัดการ
โครงการให้บรรลุ ตามแผนและเวลาที่วางไว้ได้ การวิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสียและผลต่ อเนื่ องของ
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แผนงานทีว่ างไว้ เพื่อสามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การวางแผนงานโดย
กําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มผี ูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การเชื่อมโยงการวางแผนหลายๆ งาน/โครงการ โดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ
ทีส่ นับสนุ นและไม่ขดั แย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนว
ทางการแก้ไขไว้ล่วงหน้า อีกทัง้ เสนอแนะทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียไว้ให้ การเตรียมแผนรับมือกับสิง่
ไม่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ การปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็ น
ระบบให้เข้ากับสถานการณ์ ท่เี กิดขึน้ อย่างไม่คาดคิด เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรค หรือสร้างโอกาสนัน้
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด และให้ ส ามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ าหมายที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
...น่ าจะหมายถึงความสามารถในการวางแผนอย่างมีหลักการ เป็ นลําดับขัน้ ตอนชัดเจน นํ าไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริง และถูกต้องด้วย (ครูสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ผมคิดว่ามันน่ าจะครอบคลุมถึงความสามารถในการบริหารโครงการของเราด้วยนะครับ ทําให้
โครงการต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมายบรรลุผ ลสําเร็จตามเป้ าหมายของการดําเนินการตัง้ แต่ต้นจนจบ
โครงการ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
..ต้องวางแผนอย่างเป็ นระบบค่ะ ลําดับขัน้ ตอนชัดเจน พิจารณาลําดับความสําคัญก่อนหลังด้วย
อะไรเร่งด่วนก็ทํางาน อะไรสําคัญน้อยกว่าก็ไล่เรียงลําดับกันมาค่ะ...(ครูสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
..อาจจะต้ อ งรวมไปถึง ความสามารถในการเชื่อ มโยงการวางแผนในหลายๆ งาน หลายๆ
โครงการเข้าด้วยกันเพื่อให้ลดภาระงานและง่ายต่อการทํางานให้บรรลุผลเร็วขึน้ (หัวหน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
บางทีตอ้ งมีแผนสํารองไว้ดว้ ย ปรับเปลีย่ นแผนตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อจะได้แก้ไขปั ญหา
หรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เน้ นให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
..ควรคาดการณ์ ปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคต่ า งๆ ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ไว้ล่วงหน้ า แล้วช่ว ยกัน วางแนว
ทางการแก้ไข ทัง้ เสนอแนะวิธกี ารแก้ไขรวมทัง้ ข้อดีขอ้ เสียไว้ดว้ ย... (ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)
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3. จัดทําร่างรูปแบบสมรรถนะ โดยการนํ าข้อมูลการจัดกลุ่มสมรรถนะมา
กําหนดร่างรูปแบบสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลุ่มของสมรรถนะ 2) ชื่อเรียก
สมรรถนะ 3) นิยามสมรรถนะ 4) ระดับสมรรถนะ และ 5) ตัวชี้วดั พฤติกรรม แล้วสรุปเป็ นรูปแบบ
สมรรถนะ (Competency Model) ได้ตาราง 6-7 (หน้า 118-120)
4. ตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ นําร่างรูปแบบสมรรถนะมาตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนการนํ าไปใช้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ได้แก่ ดร.ศิรชิ ยั วงษ์พุฒ
ตําแหน่ ง ผูอ้ ํานวยสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายหาญ เทียนคํา ตําแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ
ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ตําแหน่ ง อาจารย์ประจําภาควิชาวิจยั พฤติกรรมการประยุกต์ สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ป ระยุกต์ มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ประเมินความเหมาะสมของรูป แบบ
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลจากการประเมินปรากฏดังตาราง 11
ตาราง 11 ผลการประเมินรูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการประเมิน
1. จําแนกกลุ่มของสมรรถนะทีค่ รอบคลุมบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. กําหนดและตัง้ ชื่อสมรรถนะแต่ละตัวอย่างชัดเจน
ชีบ้ ่งความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่นๆ ทําให้บุคลากร
ในองค์กรเข้าใจตรงกัน
3. กําหนดความหมายและคําอธิบายของชื่อสมรรถนะ
ทีส่ อ่ื สารเข้าใจง่าย
4. กําหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชีส้ มรรถนะนัน้ ๆ
ตามระดับการเรียนรูห้ รือความชํานาญ
5. นิยามพฤติกรรมในแต่ละระดับสะท้อนพฤติกรรม
ของบุคคลทีแ่ สดงออกในแต่ละระดับ
6. ตัวชีว้ ดั พฤติกรรมแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกมาแล้วสะท้อนถึงสมรรถนะนัน้ ๆ ภายใต้
สถานการณ์ทก่ี าํ หนด
7. ตัวชีว้ ดั พฤติกรรมเขียนออกมาเป็ นพฤติกรรม
ทีส่ ามารถสังเกตและวัดได้อย่างชัดเจน
รวมเฉลีย่

x

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

5.00

0.00

มากทีส่ ดุ

5.00

0.00

มากทีส่ ดุ

4.67

0.58

มากทีส่ ดุ

4.00

0.00

มาก

4.67

0.58

มากทีส่ ดุ

4.00

0.00

มาก

4.33
4.52

0.58
0.52

มาก
มากทีส่ ดุ
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จากตาราง 11 พบว่า รูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.53, S.D.= 0.52) กล่าวคือรูปแบบสมรรถนะทีส่ ร้าง
ขึน้ นี้ใช้ทาํ นายพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้
1.1.2 กิ จ กรรมและการปฏิ บ ตั ิ
ก) ประสบการณ์เดิ ม จากการปฏิ บ ตั ิ งานในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ผลจากการระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ ว่ มกันครูผสู้ อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นการค้นหาการวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน
16 คน ช่วยกันนํ าเสนอวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ จากประสบการณ์ เดิมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ ในบทบาทความเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละบทบาทของครูผสู้ อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรูข้ องแต่ละคน โดยให้จบั คู่กนั แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ก่อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
แล้วเขียนข้อสรุปลงบนแผ่นกระดาษทีผ่ วู้ จิ ยั จัดเตรียมให้ จากนัน้ นํ าไปติดที่กระดาน แล้วพิจารณา
ร่วมกันว่าวิธกี ารใดบ้างที่เหมาะสมจะนํ ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเน้นทีว่ ธิ กี ารทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและเห็นผลสําเร็จมาแล้ว ได้ขอ้ สรุปว่าวิธกี ารพัฒนา
สมรรถนะ 12 วิธี ดังนี้ 1) การประชุม 2) การเรียนรูด้ ้วยตนเอง 3) การมอบหมายงาน 4) การสอน
งาน 5) การอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร 6) การหมุ น เวีย นงาน 7) การกํ าหนดเป้ าหมาย
ร่วมกับสมาชิก 8) การแบ่งหน้ าที่รบั ผิดชอบตามความถนัดและด้วยความสมัครใจ 9) การลงมือ
ปฏิบ ัติแ ละรายงานเป็ นระยะให้ท ราบผลความก้า วหน้ า 10) ส่ ง เสริม ให้ส มาชิก ได้ใช้วิส ัย ทัศ น์
สนับสนุ นให้สร้างกิจกรรมที่เป็ นเชิงรุก แปลกใหม่ สร้างสรรค์ มีประโยชน์ 11) การศึกษาแบบเป็ น
ทางการ 12) การดํารงตนให้อยูด่ ว้ ยจรรยาบรรณวิชาชีพ
เริม่ ต้นจากการประชุมก่อนเลย การประชุมจะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันในการทํางาน ที่
สําคัญต้องให้ความสําคัญกับการประชุมทุกครัง้ ร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างทางเลือกในการตัดสินใจ
ร่วมกันในการทํางาน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
...การศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ก็เป็ นอีกวิธกี ารทีผ่ มมองว่า จะช่วยให้เกิดการเรียนรูใ้ น
เรื่องนัน้ ๆ อย่างถาวรนะครับ ได้ศกึ ษาสิง่ ที่สนใจ ได้สรุปองค์ความรูท้ ่เี ราได้ และถ้านํ าเสนอความรูท้ ่ี
เราได้ศกึ ษามาให้เพื่อนร่วมงานด้วยจะดีมากๆ เป็ นการขยายต่อความคิดที่เราได้ศกึ ษามาให้คนอื่นๆ
ได้เรียนรูร้ ่วมกัน แชร์กนั หนึ่งคนก็หนึ่งเรื่อง ถ้าหลายคนก็หลายเรื่อง น่ าสนใจมากเลยครับวิธกี ารนี้
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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...อีกอย่างการมอบหมายงานตามความถนัดและหน้าที่รบั ผิดชอบถือเป็ นวิธที ่สี ําคัญ ที่จะใช้ใน
การพัฒนางานให้ประสบความสําเร็จมากขึน้ ทัง้ ฝ่ ายบริหารมอบหมายงานให้เรา เราก็มอบหมายงาน
ให้ทมี งานในกลุ่มสาระฯ ของเรา เพื่อให้งานสามารถดําเนินการได้อย่างเป็ นระบบ เป็ นการกระจาย
ความรับผิดชอบร่วมกัน ทําให้ทุกคนรูส้ กึ เหมือนตนเองมีบทบาทสําคัญในการทํางาน... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ผมว่างานทุกอย่างต้องเริม่ จากการประชุมก่อน เป็ นการวางแผนการทํางานร่วมกันก่อน กําหนด
เป้ าหมายในการทํางานร่วมกัน จากนัน้ ก็แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามแผน และรายงานผลการ
ทํางานเป็ นระยะ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
การเข้ารับการอบรมถือเป็ นการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่งเลย ตามเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่
ตัวเองได้รบั มอบหมาย ปกติในโรงเรียนเราก็จดั ให้มกี ารอบรมนะแต่ก็อยากให้เข้ารับการอบรมจาก
หน่ วยงานภายนอกบ้าง เปิ ดมุมมองทางความคิดของตนเองบ้าง ได้ไปพบปะพุดคุยกับผูร้ ู้ หรือเพื่อน
ต่างโรงเรียน อาจเกิดไอเดียใหม่ๆ มาใช้ในงานของตนเอง ทัง้ งานสอน ทัง้ งานด้านบริหาร... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

ข) ประสบการณ์จ ากการแลกเปลี่ย นกับ ผูท้ ี่ม ีส มรรถนะสูง
ผลจากการระดมความคิดของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ 8 กลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ โดยการนํ า ผลการประเมิน สมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ม าใช้ในการ
พิจารณาร่วมกัน โดยผูว้ จิ ยั ได้ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ระเมินสมรรถนะของตนเอง แล้วนําผล
ทีไ่ ด้มาจัดกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ อกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ี
ประเมินสมรรถนะปั จจุบนั ของตนเองอยูใ่ นระดับปานกลางถึงตํ่า ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา และ 2)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ป่ี ระเมินสมรรถนะปั จจุบนั ของตนเองอยูใ่ นระดับสูง อันประกอบไปด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ แล้วให้ทงั ้ 2 กลุ่ม
นํ าเสนอวิธีการพัฒ นาสมรรถนะตนเองจากสมรรถนะที่ต้องการพัฒ นาก่อน ได้แก่ ความรู้ความ
ชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน โดยให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ม่ี ผี ลการประเมิน
สมรรถนะอยู่ในระดับ ตํ่ าถึงระดับ กลาง ได้เรีย นรู้จ ากประสบการณ์ ก ารทํ างานของผู้ท่ีป ระเมิน
สมรรถนะอยู่ในระดับสูง ถึงวิธีการพัฒ นาสมรรถนะตนเองให้เป็ นผู้ท่ีมสี มรรถนะสูง และให้ผู้ท่ีมี
สมรรถนะปานกลางได้นําเสนอวิธกี ารของตนเอง เพื่อให้เกิดมุมมองทีห่ ลากหลายในการคิดนํ าไปสู่
การปฏิบตั ทิ ย่ี งยื
ั ่ น ซึง่ ผลจากการทํากิจกรรมดังกล่าวสรุปเป็ นวิธกี ารทีจ่ ะทําให้สมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งู ขึน้ ได้ดงั นี้
1. สมรรถนะหลัก (ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ) มีวธิ กี ารพัฒนาดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น
เทคนิคการสอนใหม่ สือ่ การเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย เป็ นต้น
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1.2 ศึกษาตําราและประสบการณ์ของผูท้ ป่ี ระสบความสําเร็จ นํามาเป็ น
แบบอย่าง
1.3 เตรียมการสอนในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้พร้อม เช่น ศึกษามาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ศึกษาแผนการสอน เตรียมสือ่ อุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ในการจัดกิจกรรม เป็ นต้น
1.4 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชัวโมงสอน
่
และนํามาปรับปรุง
ในชัวโมงต่
่
อไป
1.5 ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
1.6 เชิญวิทยากรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้
1.7 ศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ
1.8 ศึกษาธรรมะและนังสมาธิ
่
1.9 วิเคราะห์นกั เรียนเป็ นรายบุคคล แยกเด็กเก่งและอ่อน และหาวิธแี ก้ไข
1.10 ศรัทธาในวิชาชีพ
2. สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่ (ทักษะในการวางแผน) มีวธิ กี ารพัฒนา
ดังนี้
2.1 มองงาน/โครงการในระดับกว้างๆ และมองรอบด้าน แล้วจึงนํามาแผน
2.2 ศึกษาปั ญหาก่อนแล้ววิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ หาทางแก้ปัญหา
2.2 วิเคราะห์การปฏิบตั งิ านทีท่ าํ แล้วเพือ่ วางแผนต่อไป
2.4 ปรับปรุงแผนตลอดให้เหมาะสมกับเด็ก
2.5 อ่านหนังสือเกีย่ วกับผูน้ ําทางความคิดให้มาก
2.6 วางแผนหลายๆ วิธี แล้วจึงตัดสินใจ เลือกวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ
2.7 รูเ้ ป้ าหมายในสิง่ ทีจ่ ะทํา
...ต้องตื่นตัวในการหมันเติ
่ มความรูใ้ นสมองให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา เราต้องศึก ษาค้น คว้าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เตรียมการสอนอยู่เสมอ
สังเกตและวิเคราะห์นกั เรียนเป็ นรายบุคคลเพื่อการปรับปรุงการสอนของตัวเอง (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ผมมองว่าเราควรออกไปศึกษาหาความรูน้ อกสถานที่บ้าง ดูว่าภายนอกมันเป็ นอย่างไร เขามี
เทคนิคการสอนใหม่ๆ หรือเปล่า ไปดูงานอย่างมีเป้ าหมายว่าจะดูอะไร แล้วนํามาใช้จริง ปรับความคิด
ของตัวเองให้ยอมรับในความสามารถของผู้อ่นื นํ ามาปรับใช้กบั ตัวเอง (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์)
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การเตรียมการสอนถือเป็ นหัวใจหลักของการเป็ นครูเลย ก่อนสอนทุกครัง้ เตรียมการในการสอน
ทุ ก ครัง้ เท่าที่ทําได้ จะใช้การสอนแบบไหน อย่างไร กํา หนดในแผนการสอนให้ช ดั เจน เตรีย มสื่อ/
อุปกรณ์ให้ครบ ประเมินการสอนของตนเองจากความเข้าใจของนักเรียนด้วย เช่น การตอบคําถามของ
นักเรียน การทําแบบทดสอบของนักเรียน แล้ววิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ก่อนนํ ามาวางแผน
ปรับปรุงการสอนในครัง้ ต่อไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
การใช้ธรรมะมาพัฒนาจิตของตนเอง ก็ได้ผลมากเลยนะ ดิฉันเองก็ใช้การนัง่ สมาธิอยู่บ่อยครัง้
ก่อนทํางาน อาจใช้เวลาไม่ม าก แต่ก็รู้ถึงความสงบของใจทําให้คิดงานอะไรก็ออก มองเห็นสภาพ
ปั ญหาที่เกิดกับการจัดการเรียนการสอน อยากให้ลองไปทํากันดู อย่างน้อยก็ทําให้เราได้หยุดคิดฟุ้ ง
และมันคงเมื
่
่อต้องเผชิญกับปั ญหา ได้ผลดีมากค่ะ... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
เห็นในตําราหลายเล่มที่เขียนถึงแนวการคิดของนักคิดดีๆ หลายคนที่เขาประสบความสําเร็จใน
การทํางาน นํ ามาประยุกต์ใช้ได้ หรือถ้าจะให้ดนี ่ าจะเชิญเขามาเป็ นวิทยากรให้ความรูเ้ รา อย่างน้อย
อาจจะจุดประกายความคิดให้เราได้.. (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
อยากเป็ นคนวางแผนเก่ง ก็ต้องหมันคิ
่ ดให้เก่งๆ วางแผนให้เป็ น มีหลายๆ แผน ปรึกษาคนที่
ชํานาญกว่า เก่งกว่า ว่าเขามีวธิ ีการคิดอย่างไร งานจึงจะสําเร็จ ลองนํ ามาใช้ก บั ตนเอง วิธีท่ีห นึ่ ง
อาจจะไม่ได้ผล ก็ลองปรับเป็ นวิธที ส่ี อง สาม สี.่ .ต้องสําเร็จสักวิธแี หล่ะ ผมว่า.. (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ ลิ ปะ)
...ต้องหาปั ญ หาให้เจอก่อน แล้วนํ ามาวิเคราะห์ถึงเหตุท่อี าจทําให้เกิดปั ญ หานัน้ ๆ เราค่อยหา
วิธกี ารแก้ แก้คนเดียวไม่ได้ก็ถามผู้รู้ ปรึกษาคนที่เขาเก่งกว่า แล้ววางแผนการทํางานใหม่ให้รดั กุม
กว่าเดิม เรียกว่าทํางานไป ปรับไป เพื่อหาวิธที ่ดี ที ่สี ุดในการทํางาน... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย)
ปรับ แผนให้เหมาะสมอยู่ต ลอด ใช้ห ลายๆ วิธี แล้ว ค่ อ ยตัด สิน ใจว่า จะใช้วิธีไ หน โดยดูจ าก
เป้ าหมายขอสิง่ ทีจ่ ะทําเป็ นสําคัญ ทีส่ าํ คัญใจต้องเปิ ดยอมรับในความสามารถของคนอื่น แล้วเก็บเกีย่ ว
ความรูจ้ ากคนทีเ่ ก่งกว่า มีความสามารถมากกว่าเรา... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

ค) รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะ
จากข้อค้นพบในข้อ ก) และ ข) เกี่ยวกับวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูน้ ัน้ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูช้ ่วยกัน
เลือกวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจากลําดับความสําคัญและนําเสนอเหตุผลประกอบการ
เลือก ได้ขอ้ สรุปว่าวิธกี ารที่จะพัฒนาสมรรถนะให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กําหนด
เป้ าหมายร่วมกับสมาชิก 2) ส่งเสริมให้สมาชิกได้ใช้วสิ ยั ทัศน์สนับสนุ นให้สร้างกิจกรรมทีเ่ ป็ นเชิงรุก
แปลกใหม่ สร้างสรรค์ มีประโยชน์ 3) การประชุมแก้ปัญหา 4) การเรียนรูใ้ นงานารสอนงานก/ 5)
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แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามความถนัดและด้วยความสมัครใจ 6) หลักสูตรการฝึ กอบรมภายนอก
องค์การ 7) การมอบหมายงานเป็ นทีม 8) การประชุมชีแ้ จง 9) นํ ามาปฏิบตั แิ ละรายงานเป็ นระยะให้
ทราบผลความก้าวหน้า 10) หลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์การ
ผมว่าสิง่ แรกที่ควรคํานึกถึงในการที่จะพัฒ นาหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ ก็คือ การวางเป้ าหมายหรือ
ร่วมกันกําหนดเป้ าหมายให้ชดั เจน เข้าใจตรงกัน ว่าจะทําอย่างไร แบบไหน ให้หวั หน้ ากลุ่มสาระฯ
เป็ นคนที่ทํางานเก่ง มีความรูค้ วามสามารถเรื่องใดบ้าง ถึงจะเพียงพอต่อการเป็ นผู้นําในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จากนัน้ ก็มองไปถึงผูต้ าม ก็คอื ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระฯ ว่าเราในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุ นสมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ย่างไร ให้เป็ นคนเก่งทัง้ งานสอนและงานอื่น
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ดิฉันคิดว่าการส่งหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ เข้ารับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านต่างๆ ถือเป็ น
เรื่องสําคัญมาก เพราะส่วนมากจะมอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระฯ ไปอบรมมากกว่า เหมือนให้โอกาส
สมาชิกในกลุ่มสาระฯ คนอื่นๆ จนลืมพัฒนาตนเองในส่วนนี้ไปเลย ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็อาจจะจัดอบรม
หรือสัมมนาเองก็ได้นะ เชิญคนที่เขามีความรูค้ วามสามารถในด้านที่เราต้องการมาให้ความรู้ มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั จัดเป็ นกลุ่มใหญ่ทงั ้ โรงเรียนก็ได้ ไม่ใช่รอแต่ช่วงที่ตนเองจะเข้ารับการพัฒนา
เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเท่านัน้ น่ าจะเป็ นการพัฒนาสมรรถนะที่ดวี ธิ หี นึ่งเลย... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เห็นหลายคนไปอบรมมา แต่กไ็ ม่ได้นํามาใช้จริงก็ดูเสียเปล่านะคะ การสรุปและรายงานผลการ
อบรม/สัมมนาก็ถอื เป็ นเรือ่ งสําคัญ อยากให้เน้นทีก่ ารนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาปฏิบตั จิ ริงอย่างต่อเนื่อง เป็ น
ระบบ โดยให้ผบู้ ริหารเข้ามามีสว่ นร่วมในการนิเทศ ติดตาม การทํางานของเราอย่างจริงจัง เป็ นระบบ
ทีส่ าํ คัญแม้กระทังในการทํ
่
างานควรให้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะ ให้เห็นถึงพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตนเองของหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ อย่างแท้จริง แล้วอาจจะขยายผล
ต่อไปทีค่ ณะครูทุกคน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

หัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรียนรู้แ ละครูผู้สอนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ร่ว มกัน สร้าง
แนวทางปฏิบ ตั ิร่วมกันให้แก่ห วั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้จากการระดมความคิดเกี่ยวกับ วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ่าควรจะมีลําดับขัน้ ตอนการพัฒนาอย่างไร โดย
ร่วมกันพิจารณาจากวิธกี ารพัฒนาที่เลือกมาทัง้ 10 วิธี นํ ามาจัดลําดับความสําคัญและจัดให้เป็ น
ลําดับ ขัน้ ตอนที่ช ดั เจน ง่ายต่ อการนํ าไปปฏิบ ัติจริง สรุป ได้ว่าหัว หน้ า กลุ่ มสาระการเรีย นรู้แ ละ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระบุรว่ มกันว่า วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ มีดงั นี้ 1) การจัดการอบรม/
สัมมนา 2) การประชุมเพือ่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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ผมว่าบางวิธกี ็คล้ายๆ กันนะ จัดมาอยู่กลุ่มเดียวกันเลยดีไหม เราเลือกแต่หวั ข้อสําคัญๆ ก็พอ
เน้นทีเ่ ราสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง ในเวลาทีจ่ าํ กัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง อย่างการประชุมผม
ว่าสําคัญมากนะ เวลาทีเ่ ราคิดจะทําอะไร อย่างไร ควรทําให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสาระฯ ทราบ จะได้
วางแผนการทํางานร่วมกัน การประชุ ม จะทําให้เกิด ความเข้า ใจที่ต รงกัน มากที่สุด วิธีห นึ่ ง เลย....
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
การกําหนดเป้ าหมายร่วมกับสมาชิกในกลุม่ สาระฯ และการส่งเสริมให้สมาชิกได้ใช้วสิ ยั ทัศน์ฯ ผม
มองว่ายังไม่ใช่วธิ กี ารพัฒนาสมรรถนะของตัวหัวหน้ากลุ่มสาระฯ นะ มันเหมือนสิง่ ที่สมาชิกทุกคนใน
กลุม่ สาระฯ ร่วมกันกําหนดขึน้ มามากกว่า หรือแม้กระทังการแบ่
่
งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบกันทํางานและ
การมอบหมายงาน น่ าจะเป็ นการทํางานร่วมกันของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ที่
น่ าสนใจและคิดว่าเป็ นวิธกี ารที่สามารถจะนํ ามาใช้พฒ
ั นาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ น่ าจะ
เป็ นส่วนของการจัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรการฝึ กอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การมากกว่า....
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

จากการลําดับความสําคัญ และการพิจารณาความเหมาะสมต่อวิธกี ารพัฒนา
สมรรถนะให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็นว่า วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ริ ่วมกันของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ประชุมชีแ้ จง
การประชุมชีแ้ จงเป็ นการร่วมกันคิด พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของสิง่ ต่างๆ
ที่จะเลือกใช้หรือเลือกปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการให้ขอ้ คิดและการให้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จําเป็ น
เป็ นการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกสิง่ หนึ่งสิง่ ใดจากหลายสิง่ หรือเลือกแนวทางปฏิบตั กิ ไ็ ด้ ซึง่ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้จดั ให้มกี ารประชุมเพื่อการตัดสินใจร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการร่วมกันคิดและวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
ให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ
...เป็ นการประชุมเกี่ยวกับสิง่ ที่เราจะทําร่วมกัน ในการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันทัง้ ตัวของผูท้ ่ตี ้องพัฒนาและผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง... (หัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
...เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเราก็ควรจัดให้มกี ารประชุมของผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด ผอ. รองฝ่ าย
วิชาการ ทีมหัวหน้ากลุม่ สาระฯ และครูผสู้ อนในทีมของเรา มาช่วยกันพิจารณาว่าสิง่ ทีเ่ ราจะดําเนินการ
มัน โอเคไหม จะบรรลุผ ลสําเร็จ หรือไม่ และแต่ ละคนมีบ ทบาทหน้ าที่อะไรบ้าง มาวางแผนพัฒ นา
ร่วมกัน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
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2) กําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
การกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ร บั ผิด ชอบเป็ นการระบุ ถึง งานในหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ หน้ าที่การเป็ นผู้บริหารในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
หน้าทีก่ ารสอน โดยมีการระบุบทบาทหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบอย่างชัดเจน ตามความรูค้ วามสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทัง้ การมอบหมายงานให้ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามภาระ
งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
...ก่อนอื่นต้องระบุงานในหน้าทีข่ องตนเองก่อน เขียนพรรณนางานของตนเองตามภาระงานของ
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ทัง้ งานด้า นการสอนและงานด้า นการเป็ นผู้นํ าในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ แล้ว
มอบหมายงานให้ลกู ทีมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนต่อไป... (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
...ความสามารถของแต่ละคนต่างกัน การกําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบถือเป็ นเรือ่ งสําคัญมาก
เราเองเป็ นหัวหน้าเขาก็ตอ้ งเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูกน้อง เขียนพรรณนางานของตัวเองให้ชดั เจน จะ
มอบหมายงานให้ ใ ครทํ า บ้ า ง และแต่ ล ะคนให้ ทํ า หน้ า ที่ อ ะไร... (หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์)

3) ดําเนินการตามแผนรายบุคคล
การดํ า เนิ น การตามแผนรายบุ ค คล ทัง้ การปฏิบ ัติง านด้า นการสอน เป็ น
แผนพัฒนาตนเองของแต่ละคนทีร่ ว่ มกันวางไว้ โดยผ่านการรับรองของฝ่ ายบริหารเป็ นพันธะสัญญา
ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงใน
ลําดับต่อไป ในส่วนของการดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ทีค่ ดั เลือกมาจากวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ไ่ี ด้ระดมความคิด
ร่วมกันมา ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
3.1) การจัดอบรม/สัมมนา ซึ่งเป็ นการจัดอบรม/สัมมนาที่ทมี ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันคิดประเด็นที่
ต้องการพัฒนา โดยเน้นไปทีค่ วามต้องการพัฒนาเร่งด่วนก่อน นอกเหนือจากทีส่ ถานศึกษากําหนด
ั นาเร่งด่วนให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการ
จากการระดมความคิดดังกล่าวพบว่าประเด็นทีต่ อ้ งการให้พฒ
เรียนรู้ ได้แก่ เทคนิ คการวางแผนการทํางาน การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (IDP) การ
จัดทําแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ตามลําดับ
ผมว่าเราเลือกหัวข้อทีจ่ ะอบรมจากเรือ่ งทีเ่ ราต้องการพัฒนาก่อนเลยดีกว่า ผมว่าการวางแผนเป็ น
เรื่องที่สําคัญ และน่ าสนใจที่สุด ถ้าเรามีการวางแผนที่ดใี นการทํางานทุกอย่างก็จะสําเร็จได้ด้วยดี...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
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อยากได้เทคนิ คหรือวิธีการที่จะฝึ กให้เราเป็ น นักวางแผนที่ดี เมื่อมีปัญ หาจะได้แก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว หรืออยากจุดประกายความคิดให้ตวั เอง และลูกน้ องบ้าง จะได้คิดอะไรให้มนั เป็ น ระบบ มี
รูปแบบทีน่ ่ าเชื่อถือบ้าง เริม่ จากการวางแผนทีด่ เี ลย... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
การทําแผนพัฒนาตนเองก็น่าสนใจ เขียนทุกคน อบรมทีเดียวเลย ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าไปกํากับดูแลและติดตามอีกที ร่วมด้วยช่วยกัน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

3.2) การประชุมเพื่อแก้ไขปั ญหา เป็ นการประชุมอภิปรายถกปั ญหาที่เคย
เกิดปั ญหาขึน้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะช่วยกันคิดจากการรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ
ของทุกคนมาแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหานัน้ ๆ และวิธกี าร
ป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต
บางทีเราก็รอให้ถงึ วันประชุมฝ่ ายไม่ได้ ก็น่าจะมีการประชุมเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ น
ครัง้ คราวไปนะ ก็ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ก็ประชุมกันเลย แจ้งไปทางฝ่ ายบริหารอีกที หรือเชิญ
เข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยยิง่ ดี... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ปั ญหาที่เกิดขึน้ บางทีเราก็แก้ไขคนเดียวไม่ไหว การได้มาพูดคุยกันปรึกษาหารือกันอาจจะได้
แนวคิดทีเ่ ป็ นทางออกทีด่ ไี ด้ เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันคิด... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)

3.3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ได้พ ฒ
ั นาตนเองจากการศึก ษาค้น คว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ต่ างๆ เช่ น หนังสือ
วารสาร ซีดรี อม e-learning e-book internet website ต่างๆ ตามความสนใจ แล้วนํ ามานํ าเสนอที่
ประชุมฝ่ ายวิชาการเดือนละ 1 ครัง้ แล้วสรุปเป็ นเอกสารให้ความรูอ้ กี ครัง้ เพื่อนํ าไปขยายผลต่อกับ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นลําดับต่อไป
...ชอบตรงที่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เราได้ศกึ ษาค้นคว้าเพิม่ เติมตามความสนใจจริงๆ เป็ นเรื่องที่
ท้าทายความสามารถทัง้ ในการสืบค้น การคัดเลือกที่เหมาะสมที่จะนํ ามาเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงาน...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
...เป็ นการกระตุน้ ให้เราหมันศึ
่ กษาค้นคว้าเพิม่ เติม เพิม่ รอยหยักในสมองนะครับผมว่า แต่น่าจะ
นํามาแลกเปลีย่ นกันด้วย เริม่ จากการประชุมฝ่ ายวิชาการของเรา ให้หวั หน้ากลุ่มสาระฯ พูดกันถึงสิง่ ที่
ได้ค้นคว้ามา เราอาจจะมอบหมายให้ใครสักคนเป็ นคนเรียบเรียง และสรุปเป็ นเอกสารรวมเล่มเลย..
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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...เดีย๋ วนี้มแี หล่งให้สบื ค้นมากมาย โดยเฉพาะหน้า web ต่างๆ เป็ นหัวหน้ าเขาต้องหมันพั
่ ฒนา
ตนเองเสมอ บางทีได้อ่านๆ ในเรื่องที่สนใจ แต่กไ็ ม่เคยคิดจะนํ ามาแชร์ให้คนอื่นได้รู้ เหมือนสิง่ ที่ได้รู้
มาต้องหยุดที่เรา นี่มกี ารให้เผยแพร่ต่อด้วยชอบมากค่ะ เห็นด้วยอย่างมาก 8 คนก็ 8 เรื่อง ครบปี เรา
คงได้ความรูใ้ หม่ๆ อีกมาก จัดทําเป็ นเอกสารรวมเล่มยิง่ ดีมากเลย เวลาอยากกลับมาทบทวนอีกจะได้
ไม่ยากต่อการไปสืบค้นใหม่(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

ทัง้ นี้ในการดําเนินการตามแผน จะมีการติดตามและประเมินผลการทํางานเป็ นระยะ
โดยฝ่ ายบริหารจะเป็ นผูน้ ิเทศ กํากับ และติดตามผล ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย สิน้ สุดกระบวนการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา ให้มกี ารประเมินสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ อง ทีมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สลับกันประเมิน และทีมบริหาร โดยมีกาํ หนดการนิเทศทีเ่ ป็ นระบบ
เวลาเราปฏิบตั งิ านตามแผน ก็ควรให้ผบู้ ริหารเข้ามามีสว่ นร่วมในการนิเทศ กํากับ ติดตาม อย่าง
เป็ นระบบ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการเลย อย่างน้อยก็ถอื เป็ นขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ให้กบั พวกเรา... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
อยากให้มกี ารประเมินพวกเราเป็ นระยะ เพื่อให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงในการทํางาน พัฒนาการ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการสะท้อนภาพของทีมของเรา จากครูผสู้ อนในกลุ่มสาระฯ และฝ่ ายบริหาร กําหนดให้
ชัดเจนถึงการเข้านิเทศ จัดทําปฏิทนิ การนิเทศ คือทํากันอย่างจริงจัง ประเมินจริง ให้ขอ้ เสนอแนะจริง
ชีใ้ ห้เห็นจุดเด่นจุดด้อยในการสอนหรือการทํางานแต่ละครัง้ เพื่อเราจะได้รตู้ วั ว่าบกพร่องตรงไหน จะ
ได้หาทางพัฒนาตนเองให้ดขี น้ึ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

4) สรุปและรายงานผลเพือ่ การวางแผนพัฒนา
การสรุปและรายงานผลเพื่อการวางแผนพัฒนา เป็ นการสรุปผลการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ ว่ มกันของฝ่ ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่า
การดําเนินงานมาทัง้ หมดตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดการพัฒนา ผลเป็ นอย่างไร บรรลุผลสําเร็จหรือไม่ มี
ใครบ้างทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในความสําเร็จในครัง้ นี้ โดยระบุจุดแข็งจุดอ่อน สะท้อนถึงการปฏิบตั งิ านที่
ผ่านมา เพือ่ การวางแผนพัฒนาในครัง้ ต่อไป
ถือเป็ น ขัน้ ตอนสุดท้ายของการทํางานโดยทัวไป
่ ควรมีการสรุป ผลจากการปฏิบตั ิตามแผนที่
กําหนดไว้ ว่าบรรลุต ามเป้ าหมายหรือไม่ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรในการพัฒ นา เพื่อการวางแผน
พัฒนาในครัง้ ต่อไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ควรมีการสะท้อนภาพการทํางานของแต่ละคน ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ ําหนดหรือไม่ อะไรคือ
จุดเด่นของเรา อะไรคือข้อบกพร่องทีท่ าํ ให้งานผิดพลาดหรือล้มเหลว แล้วนําไปวางแผนพัฒนาร่วมกัน
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
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จากที่กล่าวมาข้างต้นได้ขอ้ ค้นพบร่วมกันของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ ขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ว่าประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) ประชุมชีแ้ จง 2) กําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล 4) สรุปและรายงานผลเพื่อการวางแผนพัฒนา ในส่วนของ
ขัน้ ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล จะประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัด
อบรม/สัมมนา 2) การประชุมเพื่อการแก้ปัญ หา และ 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนเป็ น
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้ดงั ภาพประกอบ 20
การเป็ นผูน้ ํา

การวางเป้ าหมาย

ประชุม ชี้แ จง

การสนับสนุน

ทํางานเป็ นทีม

กําหนดบทบาทหน้ าที่
การจัดอบรม/สัมมนา
ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นา

สรุปและรายงานผล

การตัดสินใจ

การประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง

ภาพประกอบ 20 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
จากภาพประกอบ 20 จะเห็นได้ว่า ในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ ปี ั จจัยต่างๆ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งได้มาจากการระดมความคิดของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะปรากฏชัดเจนในขัน้ ตอนของการดําเนินการตามแผนพัฒนา และการ
สรุปและรายงานผล อธิบายได้ดงั นี้ ในขัน้ ตอนของการดําเนินการตามแผนพบปั จจัยที่เป็ นตัวแปร
สําคัญ ได้แก่ 1) การวางเป้ าหมาย มีการกําหนดเป้ าหมายร่วมกันของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อ การพัฒ นาตนเองอย่างชัด เจน เป็ น เป้ าหมายที่ว างไว้ร่ว มกัน ว่าจะพัฒ นาอะไร และพัฒ นา
อย่างไร ให้บ รรลุ ผ ลสําเร็จ 2) การสนั บ สนุ น จากฝ่ ายบริห าร หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้อ่ืน ๆ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่ วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่ วยงาน
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ศึกษานิ เทศก์ข องสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กองการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วน เป็ นต้น 3) การเป็ นผูน้ ํา ในขัน้ ตอนของการดําเนินการตามแผนจะเห็นบทบาทความเป็ น
ผูน้ ํ าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ าก โดยเฉพาะการวางแผน การประสานงาน การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ าที่เกิดขึ้นทัง้ กับนักเรียน ทีมงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเปิ ดโอกาสให้ครูได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั แสดงเหตุผลต่อกัน กระตุน้ ให้ครูผสู้ อนได้คดิ วาง
แผนการปฏิบตั งิ าน และให้การสนับสนุ นการทํางาน เป็ นผูอ้ ยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทีมงาน 4)
การทํางานเป็ นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเห็นได้
ชัดเจนในกิจกรรมการจัดการอมรม/สัมมนาทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การวางแผนการจัดการอบรม ประเด็นทีจ่ ะจัด
อบรม/สัมมนา กําหนดการ รูปแบบการจัดการอบรม/สัมมนา ฯลฯ 5) การตัดสินใจ เมื่อต้องการ
ข้อสรุปของการทํากิจกรรมๆ ใด การตัดสินใจจะเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลแนวทางปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง เหมาะสมสถานการณ์ และบุคคล ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จได้ เห็น
อย่างชัดเจนในขัน้ ของดําเนินการตามแผนพัฒนา กิจกรรมการประชุมเพื่อการตัดสิน และการสรุป
และรายงานผลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งผูน้ ํ าที่ดคี วรฝึ กการสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสันใจให้
มากขึ้น หลากหลายด้วยวิธีการคิดแบบริเริม่ หรือการคิดแบบสร้างสรรค์ เป็ นต้น 6) การแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้ศกึ ษาหาความรูต้ ามความ
สนใจของตนเอง ผ่านการคิดไตร่ตรองเบื้องต้นแล้วว่าเป็ นเรื่องที่ควรศึกษาและนํ ามาเผยแพร่ต่อ
เพื่อนร่วมงานซึ่งเป็ นแนวคิดทีส่ อดคล้องกับนักจิตวิทยามานุ ษยนิยม (Humanistic Psychology) ที่
ให้ความสําคัญในฐานะทีเ่ ป็ นปั จเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า มนุ ษย์ทุกคนมีศกั ยภาพ และมีความโน้ม
เอียงทีจ่ ะใส่ใจ ใฝ่ รู้ ขวนขวายเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มนุ ษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและ
ถือว่าตนเองเป็ นคนทีม่ คี ่า ซึง่ แนวคิดดังกล่าวไปสอดรับกับข้อ 7) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
หลังจากได้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากประสบการณ์ในการทํางานโดยตรงของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ําให้เกิดความภาคภูมใิ จในการทํางาน เป็ นการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
จากประสบการณ์ท่ปี ระสบความสําเร็จ ซึ่งบุคคลที่รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถจะไม่ยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ แต่จะพยายามทํางานต่างๆ ให้บรรลุถงึ เป้ าหมายทีต่ อ้ งการด้วยความตัง้ ใจจริง
1.1.3 ความสัม พัน ธ์แ ละสังคม
ก) ความสัม พัน ธ์ภายในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ม ี ม ากกว่า ระหว่า งกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้
ตามภาระงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทํา
ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ มีปฏิสมั พันธ์ต่อกันค่อนข้างน้อย อันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ
อาทิเช่น ชัวโมงสอน
่
อาคารเรียน ห้องพักครู งานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา แต่
ปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ องกลับมีมากกว่า มีการได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั สมํ่าเสมอ
ทัง้ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ตัวนักเรียนเอง และเพื่อนร่วมงาน ร่วมไปถึงเรื่องของครอบครัว
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เนื่องจากมีหอ้ งพักครูร่วมกัน และมีการเข้าเวรประจํา
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เพื่อดูแลนักเรียนทีอ่ ยูห่ อพัก ถ้าครูทอ่ี ยูใ่ นกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ดียวกันได้เข้าเวรด้วยกัน ยิง่ จะทําให้
มีเวลาได้พูดคุยแลกเปลีย่ นกันมากขึน้ แต่ถา้ ต่างกลุ่มสาระการเรียนรูก้ นั จะมีโอกาสได้เจอกันน้อยกว่า
เวลาที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั มีน้อย นอกจากบางคนที่มบี ้านอยู่ใกล้กนั เดินทางไปกลับบ้าน
ด้วยกัน
วันๆ แทบไม่ได้คุยกันเลย สอนคนละอาคารด้วย นานๆ ก็เจอกันสักที จะเจอกับครูในกลุ่มสาระฯ
เดียวกันมากกว่า เพราะพักอยู่ห้องพักเดียวกัน เจอกันอีกทีก็ตอนประชุมวิชาการประจําเดือนเลย...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
ไม่ค่อยได้คุยกันค่ะ ครูท่โี รงเรียนเยอะ สอนไม่ตรงกัน บางกลุ่มสาระฯ อยู่คนละอาคารกันเลย
มีได้คุยกัน บ้างตอนพักกินข้าวเที่ยงที่โรงอาหาร แต่กบั หัวหน้ ากลุ่มสาระฯ คณิ ตศาสตร์ ได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันมากหน่ อยเพราะอยู่อาคารเดียวกัน ส่วนคนอื่นๆ เจอกันตอนประชุมประจําเดือนเลย
ก็เดือนละครัง้ หรือมีการประชุมเฉพาะกิจเร่งด่วนก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน... (หัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
อยู่ค นละกลุ่ม สาระฯ กัน เลยค่ ะ แต่ อ าศัย มาโรงเรีย นกับ พี่เขา เลยทํา ให้ได้พูด คุ ย กัน บ้างใน
ช่วงเวลาเดิน ทางไปกลับโรงเรียน ถ้าอยู่โรงเรียนแทบไม่ได้เจอกัน เลยทัง้ วัน ต่างคนต่างทํางาน...
(ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ปี น้ีโชคดีค่ะ ถึงจะอยู่คนละกลุ่มสาระฯ แต่ก็มชี วโมงว่
ั่
างตรงกันเยอะ และห้องพักก็อยู่อาคาร
เดียวกัน เลยได้พูดคุยกัน มากขึ้น แต่ก็เรื่องทัวๆ
่ ไป มีเรื่องโรงเรียนบ้างแต่น้ อยค่ะ ส่วนมากเรื่อง
โรงเรียน หรือเรื่องเด็กนักเรียนจะคุยกับครูในกลุ่มสาระฯ เดียวกันมากกว่า หรือมีได้ปรึกษาหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ บ้างเป็ นบางครัง้ เช่น ปั ญหาเรื่องนักเรียน ปั ญหาเรื่องการสอน... (ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)

ข) กิ จ กรรมการพบปะกัน มีทงั ้ รูป แบบที่เป็ น ทางการและไม่เป็ น ทางการ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ โี อกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบที่เป็ น
ทางการอาทิเช่น การประชุมประจําเดือนของฝ่ ายวิชาการ การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทีโ่ รงเรียนจัด
ขึน้ การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา การประชุมคณะทํางานตามนโยบายเร่งด่วนทีไ่ ด้รบั หมาย ส่วน
ใหญ่จะเป็ นรูปแบบที่ไม่ทางการมากกว่า อาทิเช่น กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การเข้าค่าย
ปรับ พื้น ฐานของนั ก เรีย น การเข้าค่ า ยลูก เสือ เนตรนารี การเข้าค่ า ยภาษาอังกฤษ การติว เพื่อ
สอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม เป็ นต้น กิจกรรมอื่นๆ เช่น การพูดคุยกันช่วงพักกลางวัน การมาอยู่
เวร หรือเจอกันนอกโรงเรียนในช่วงวันหยุด แต่ก็พูดคุยกันไม่มาก เพราะต่างคนก็มภี าระหน้าที่ท่ี
แตกต่างกันไป
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ที่ต้องได้เจอกัน แน่ ๆ ก็ม ีแ ค่ก ารประชุ ม ประจําเดือ นนี่ แ หล่ะ เป็ น กลุ่ม ใหญ่ เลย ค่อ นข้างเป็ น
ทางการมาก สาระในการประชุ ม เป็ นเชิงวิช าการทัง้ นั น้ ไม่ ม ีม าพู ด เล่ น กัน หรือ คุ ย กัน เรื่อ งอื่น ๆ
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ช่วงที่มอี บรมในโรงเรียน ก็ทําให้ครูเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั มากขึน้ ดูเป็ นวิชาการ แต่กม็ ี
ช่วงเวลาทีเ่ ราได้ผ่อนคลาย ได้คุยกันนอกเหนือจากเรื่องทีเ่ ราอบรม เช่น ช่วงพักเบรก หรือพักกินข้าว
กัน เหมือนจะเหนื่อยกับการต้องมาอบรมซึง่ ส่วนมากจะเป็ นเสาร์อาทิตย์ แต่กบ็ รรยากาศไม่ตงึ เครียด
มากเท่าไหร่ ครูเราได้พูดคุยกันมากขึน้ แลกเปลี่ยนความคิดกัน ทําให้สนิทกันมากขึน้ กว่าเดิมนะ...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ถ้ามีนโยบายเร่งด่วน แล้วเราเป็ นคณะทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ก็จะได้เจอกัน พูดคุยกันมากขึน้
จนกว่าจะสิน้ สุดภารกิจนัน้ คุยกันเชิงวิชาการล้วนๆ เลย ตึงเครียดน่าดู... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ)

1.2 การปฏิ บ ตั ิ แ ละการสังเกต
1.2.1 ภาษาและวาทกรรม
ก่อนจะเขียนแผนพัฒนาตนเอง ผู้วจิ ยั ได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อการ
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ตามข้อเสนอแนะข้อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผสู้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดความรูค้ วามเข้าใจในการเขียนแผนพัฒนา
ตนเองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนําแผนพัฒนาดังกล่าวไปปฏิบตั จิ ริง ซึง่ การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี้ทําให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นความสําคัญของการกําหนดเป้ าหมาย
ออกแบบแผนการทํางานและแนวทางในการปฏิบตั งิ านตามแผนงานเพือ่ สูเ่ ป้ าหมาย
จากการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ให้กบั
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการ
เขียนแผนพัฒนาตนเองก่อนนํ าไปจัดทําแผนพัฒนาตนเองลงไปสู่การปฏิบตั จิ ริง หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูเ้ ห็นว่า ในการเขียนแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรเปลีย่ น
ชื่อจาก “แผนพัฒนาตนเอง” เป็ น “แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง” เพื่อให้สอดคล้องและตรงประเด็น
กับ สิ่งที่ต้องการพัฒ นาให้ก ับ หัวหน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้ท่ีเน้ น ไปที่การพัฒ นาสมรรถนะให้ก ับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนนันเอง
่
ในการเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (IDP) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ่วน
ใหญ่เขียนได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกัน แต่รายละเอียดของการพัฒนาแตกต่างกันไปตาม
ภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีแ่ ตกต่างกัน โดยทุกคนเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองตามองค์ประกอบ
ตามที่ตกลงกันในทีมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลังจากที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและ
เขียนโครงร่างของแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองร่วมกันไว้ นัน่ คือ แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนา และส่วนที่ 3 ตาราง
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สรุป แผนการพัฒ นาตนเอง หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เห็น ว่ า ในส่ ว นที่ 1 ในส่ ว นของข้อ มู ล
โดยทัวไปๆ
่
ของแต่ ละคน ควรปรับจากคําว่า “ข้อมูลทัวไป”
่
เป็ น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในส่วนที่ 2
“รายละเอียดของการพัฒนา” เปลีย่ นเป็ น “รายละเอียดของการพัฒนาสมรรถนะตนเอง” และส่วนที่ 3
ให้เปลีย่ นจาก “ตารางสรุปแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง” เป็ น “สรุปแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง”
...แผนพัฒนาตนเอง ก็ดูยงั ไม่ชดั เจนว่าจะพัฒนาอะไรในตนเอง เพิม่ ให้ชดั เจนตามเรื่องที่เราจะ
พัฒนากันเลยดีกว่า เป็ น แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง จะได้รวู้ ่าสิง่ ที่เราจะพัฒนาคือสมรรถนะของเรา
เอง (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ใช้คาํ ว่าข้อมูลทัวไปดู
่ กว้างมากๆ รายละเอียดทีต่ อ้ งการเป็ นส่วนของข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล
ใช้คาํ ว่าข้อมูลส่วนบุคคล ชัดเจนกว่ามาก (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ผมเห็นด้วยนะครับ รายละเอียดในส่วนนี้เป็ นข้อมูลเฉพาะส่วนตัวจริงๆ แสดงถึงข้อมูลเฉพาะของ
ใครของมัน ใช้คาํ ทีส่ อดคล้องกับข้อมูลชัดเจนกว่าครับ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าข้อมูลทีส่ ว่ นที่ 1 ไม่จาํ เป็ นต้องเขียนบรรยายใน
หัวข้อ “ประวัตกิ ารรับราชการ” แต่ให้แนบเอกสารทะเบียนประวัติ (กพ.7) ท้ายแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง ในส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เขียน
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาจากการระดมความคิดในทีมหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที่ ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการ
วางแผน คุณธรรมจริยธรรม ซึง่ ในการเขียนส่วนที่ 2 นี้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ําวิธกี ารพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ากการทํากิจกรรมระดมความคิดร่วมกันครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทีป่ ระกอบไปด้วย 1) การจัดอบรม/สัมมนา 2) การประชุมเพือ่ แก้ไขปั ญหาเฉพาะ และ 3)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าควรเปลี่ยนจาก “การจัดอบรม/
สัม มนา” เป็ น “การเข้ารับ การอบรม/สัม มนา” และในส่วนที่ 3 ให้ป รับ แก้ไขชื่อจาก “ตารางสรุป
แผนพัฒนาสมรรถนะ” เป็ น “ตารางสรุปแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง”
ในส่วนของข้อมูลทัวไปดู
่
กว้างมากเลยครับ ปรับเป็ นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลน่ าจะ
ดีกว่า แต่ขอ้ เป็ นรายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับคนนัน้ ก็พอ รายละเอียดปลีกย่อย เราแนบ กพ. 7 ท้าย
แผนพัฒนาฯ ของเราเลยจะเหมาะกว่ามาก... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
จริงๆ แล้วเป้ าหมายของเราคือการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา การใช้คําว่า การจัดอบรมหรือ
สัมมนาคงยังไม่ใช่ มันเหมือนกับว่าเราเป็ นคนจัดขึน้ เองมากกว่า แต่จริงๆ แล้วเราต้องการแค่ให้ได้เข้า
ร่วมเฉยๆ ไม่จําเป็ นต้องเป็ นจัดขึน้ เอง หรือจริงๆ จะจัดขึน้ เองก็ได้ ปรับชื่อน่ าจะเหมาะสมกว่า เช่น
การเข้าร่วมการอบรม หรือการเข้ารับการอบรม... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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เห็นด้วยค่ะ ปรับให้ชดั เจนเป็ น การเข้ารับการอบรม/สัมมนา ไปเลย ส่วน ตารางสรุปแผนพัฒนา
สมรรถนะ ในส่วนที่ 3 ก็ปรับเป็ นตารางสรุปแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง เขียนให้ชดั เจนว่าสิง่ ที่จะ
พัฒนานัน้ เป็ นสมรรถนะของตนเอง... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

1.2.2 กิ จ กรรมและการปฏิ บ ตั ิ
ก) การจัด ทําแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง (IDP)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็นว่า ในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ควรกําหนดให้มกี ารจัดทําแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเองขึ้น เพื่อถือเป็ นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ บั ฝ่ ายบริหารในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเองจัดทําขึน้ เพื่อให้เป็ นกรอบหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้มี
ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเอง
ตามที่หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนร่วมกัน โดยเชื่อว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะสามารถนํ าพัฒนาสมรรถนะที่เพิม่ ขึน้ จากการพัฒนานัน้ มาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ในตําแหน่ งงานหรือสายงานที่รบั ผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมายของการ
จัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการร่วมกันระดมความคิดใน
การสร้างแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ข้อสรุป ร่วมกันว่าในการจัดทําแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ประเมินตนเอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะต้องตรวจสอบประสบการณ์ในงาน
ที่ทําการฝึ กอบรม และการพัฒ นา รวมทัง้ การสํารวจตนเอง ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จําเป็ น ต้อง
พัฒนา นอกจากนี้จะต้องประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเองด้วย 2) ประชุมร่วมกันกับฝ่ าย
บริหาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหารปรึกษาหารือร่วมกันถึงแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ รวมทัง้ เป้ าหมายและระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 3) ดําเนินการ
พัฒ นา หลังจากหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้และฝ่ ายบริหารลงลายมือชื่อร่วมกัน ในแผนพัฒ นา
สมรรถนะตนเอง (IDP) และให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองที่
กําหนดไว้ หากไม่เป็ นไปตามแผนทีก่ ําหนดไว้ ให้เขียนหมายเหตุชแ้ี จงข้อเท็จจริงว่าเหตุผลใดจึงไม่
เป็ น ไปตามแผน และ 4) ติด ตามผล หัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้และฝ่ ายบริห าร ประชุ ม หารือ
ร่ว มกัน ทุ กเดือ นเพื่อรายงานความก้าวหน้ าในการปฏิบ ัติต ามแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง และ
ประชุมเมือ่ สิน้ สุดการพัฒนาทุก 4 เดือน เพือ่ ทบทวนแผนและปรับปรุงตามความเหมาะสม
การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองก็ทาํ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างเรากับฝ่ ายบริหาร เหมือน
เป็ นตัวกําหนดทิศทางในการทํางานของพวกเรา เป็ นร่องรอยหลักฐานอย่างดี เขียนขึน้ ตามภาระงาน
ของแต่ละคน เพราะหน้าทีต่ ่างกัน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
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เชื่อนะว่า ถ้าเราปฏิบตั ติ ามแผนที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม เราก็จะสามารถปฏิบตั งิ านให้
บรรลุเป้ าหมายของการจัดการเรียนการสอนได้ รวมทัง้ ด้านการบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ย
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ขัน้ ตอนแรกก็ให้เราประเมินตนเองก่อนเลย ทําให้เราทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง เป็ น
การสํารวจตัวเองในเบือ้ งต้น จากนัน้ ก็ประชุมร่วมกันกับฝ่ ายบริหารเพือ่ ปรึกษาหารือเรือ่ งแผนพัฒนาฯ
ทีส่ ร้างขึน้ ว่าเหมาะสมหรือไม่ มีการกําหนดเป้ าหมายและระยะเวลาในการพัฒนาหรือเปล่า... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)

ส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกอบได้ดว้ ย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง และส่วนที่ 3 สรุปแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ทัง้ นี้ ให้ผู้จดั ทําแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
(หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู)้ เสนอแผนนี้ต่อฝ่ ายบริหาร โดยลงลายมือชื่อกํากับ ไว้ แล้วให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองดังกล่าว แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้
เช่นกัน จะถือว่าแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ นั ้ สมบูรณ์
รายละเอียดของแผนพัฒนาฯ ก็ให้ม ี 3 ส่วน เหมือนที่เคยเขียนกันมา ส่วนแรกก็ขอ้ มูลส่วนตัว
ของแต่ละคน ส่วนทีส่ องก็รายละเอียดการพัฒนา สุดท้ายก็เขียนตารางสรุปอีกที ก่อนจะนําไปให้ ผอ.
ลงนาม (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
การเขียนส่วนแรกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวคงเขียนไม่ยาก แต่ในส่วนที่ 2 และ 3 นี่แหล่ะที่เราคง
ต้องพิจารณาอย่างละเอียด แต่กช็ ่วยกันคิดไม่น่าจะยาก เพราะเราพัฒนาสมรรถนะตัวเดียวกัน โดยใช้
วิธกี ารเดียวกัน ความต่างจะอยูแ่ ค่สว่ นแรกเท่านัน้ เอง... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
...สําคัญตรงที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบนี่แหล่ะ ถึงจะถือว่าแผนนัน้ สมบูรณ์ ถือเป็ นพันธะสัญญา
ร่วมกันทัง้ ตัวเราเองกับฝ่ ายบริหาร... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นได้ขอ้ สรุปว่า แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ประกอบด้วย
4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้ 1) ประเมิน ตนเอง 2) ประชุ ม ร่ว มกัน กับ ฝ่ ายบริห าร 3) ดํ าเนิ น การพัฒ นา
(Implementation) และ 4) ติด ตามผล ซึ่งแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเองของหัว หน้ ากลุ่ม สาระการ
เรียนรูใ้ นครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 รายละเอียดของ
การพัฒ นาตนเอง และส่วนที่ 3 สรุปแผนการพัฒ นาสมรรถนะตนเอง ในส่วนของวิธีก ารพัฒ นา
สมรรถนะตนเองที่ห วั หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้เลือกที่จะใช้ในการพัฒ นาครัง้ นี้ ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การประชุมชีแ้ จง 2) การกําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 3) การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 4) สรุปและรายงานผลเพื่อการวางแผนพัฒนา ในส่วนของขัน้ ตอนที่ 3 การ
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ดําเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล จะประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดอบรม/สัมมนา 2)
การประชุมเพื่อการแก้ปัญหา และ 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนเป็ นกระบวนตัง้ แต่การ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ดงั ภาพประกอบ 21
ประเมิ น ตนเอง

ติ ด ตามผล

ประชุม ร่ว มกัน

ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นาฯ

ประชุม ชี้แ จง
กําหนดบทบาทหน้ าที่
ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นา
สรุปและรายงานผล

การจัดอบรม/สัมมนา
การประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ภาพประกอบ 21 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ข) ผลจากการพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
เมื่อหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายทัง้
งานด้านการสอนและงานในบทบาทของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และปฏิบตั ิตามแผนพัฒนา
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สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ไ่ี ด้รว่ มกันออกแบบไว้แล้วได้ขอ้ สรุปทีเ่ กิดจากการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1) การประชุมชีแ้ จง
ผลจากการการประชุมร่วมกันของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ ่วมกันฝ่ าย
บริห าร ได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ ายวิช าการเป็ น ผู้นํ าประชุม โดยมีผู้วิจยั และผู้ช่ วยผู้วิจยั เป็ น ผู้
อํานวยความสะดวกในการประชุม สรุปได้ดงั นี้
1. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งพัฒนาก่อน
มี 2 สมรรถนะ ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะต้องเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
แล้วนําเสนอฝ่ ายบริหารเพื่อเป็ นพันธะสัญญาต่อกัน โดยลงนามทัง้ 2 ฝ่ าย และดําเนินการตามแผน
ดัง กล่ า วเป็ นระยะเวลา 4 เดือ น เมื่อ สิ้น สุ ด การพัฒ นาตนเองตามแผนแล้ว ให้ป ระเมิน ผลการ
ดําเนินการตามแผนร่วมกัน ประเมินโดยให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ ายบริหาร
3. ให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ กึ ษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจและคิดว่า
มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนคนละ 1 เรื่อง สรุปความรูท้ ไ่ี ด้รบั แล้วเตรียมมานําเสนอ
ในทีป่ ระชุมประจําเดือนของฝ่ ายวิชาการ
4. ให้ห วั หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ป ระเมิน สมรรถนะตนเอง 3 ระยะ
ได้แก่ ก่อนการพัฒนา ขณะดําเนินการพัฒนา และหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการพัฒนา และให้มกี าร
ประเมินหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยเพือ่ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และฝ่ ายบริหาร 2 ระยะ
ได้แก่ ก่อนการพัฒนา และหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้
อยากให้ พ ัฒ นาสมรรถนะทัง้ 2 ตัว นี้ ก่ อ น ให้ ม ัน่ ใจว่ า เรามาถู ก ทาง เรื่อ งเลือ กที่จ ะพัฒ นา
สมรรถนะทีเ่ หมาะสมและจําเป็ นต่อความเป็ นหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)
แผนพัฒ นาของเราไม่ต้องทําเป็ นแผนระยะยาวมากดีกว่าเทอมละครัง้ ก็เกือบๆ 4 เดือนแล้ว
มานังพู
่ ดคุยกันว่ามันบรรลุตามเป้ าของเราหรือเปล่า จะได้วางแผนพัฒนาต่อไป (หัวหน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย)
เทอมละ 1 ครัง้ ก็น่าจะเห็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ผมเห็นด้วยกับการเขียนแผนพัฒนาระยะ
สัน้ แต่ก็อยากให้ฝ่ายบริหารมาร่วมด้วยช่วยประเมินและติดตามการทํางานของพวกเราอย่างทัวถึ
่ ง
หากขาดตกบกพร่องอะไรจะได้มาพูดคุยและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันได้ (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
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2) การกําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หลัง จากหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ร่ ว มกั น กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่
รับผิดชอบในงานของตนเองตามภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า ให้หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ขียนพรรณนางานของตนเองตามบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ 2 ส่วน ได้แก่ หน้าที่
ของการเป็ นหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ และหน้ าที่ข องครูผู้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ แล้ว
นําเสนอต่อฝ่ ายบริหารเห็นชอบ
ในส่วนนี้อยากให้เขียนภาระงานให้ครบทุกงานที่รบั ผิดชอบ เพราะบทบาทหน้ าที่ของเรามีทงั ้ 2
บทบาท สอนด้วย บริหารด้วยก็ตอ้ งเขียนให้ครบ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
การให้ความเห็นชอบเป็ นเรื่องที่สําคัญ มากนะคะ อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยลงนามเพื่อดูความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ในการเขียน มีส่วนร่วมในการประเมินเบื้องต้นว่าภาระงานที่เราเขียนมาใช้ได้หรือไม่
ครอบคลุมตามบทบาทหน้าของเราหรือเปล่า... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

3) การดําเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ฏิบตั ิตามภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย ใน 2
ส่วน ส่วนแรกเป็ นภาระงานด้านการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ าํ เนินการสอนตามตารางสอน
ของแต่ ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่ เติม และภาระงานในบทบาท
ความเป็ นผูน้ ําของกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามการพรรณนางานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่วนที่
2 ปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของแต่ละคนทีร่ ่วมกันกําหนดไว้ โดยผ่านการรับรอง
ของฝ่ ายบริหารทีเ่ ป็ นพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ทีป่ ระกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้ขอ้ สรุปจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมดังนี้
3.1) การจัดอบรม/สัมมนา
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรได้รบั การพัฒนาตนเอง โดยการเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนาทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้ และควรจัดให้มกี าร
จัดสัมมนาให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ นั เองในโรงเรียนด้วย เน้นไปทีส่ มรรถนะความต้องการ
พัฒ นาเร่ ง ด่ ว นก่ อ น ได้แ ก่ “ เทคนิ ค การวางแผนงานสู่ เป้ าหมาย (Planning for Target)” ซึ่ ง มี
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การสํารวจแนวคิดเกีย่ วกับ
การมุ่ ง สู่เป้ า หมาย 2) การบริห ารแผนงานให้มีป ระสิท ธิภ าพ 3) แผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
รายบุคคล ซึง่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่า ก่อนจะเริม่ กิจกรรมหลัก อยากให้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์การทํางานของคนทีป่ ระสบความสําเร็จในการทํางานทางด้านการศึกษาก่อน
จะได้เห็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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ผมว่า..ปกติโรงเรียนก็มมี ติร่วมกันอยู่แล้วว่า เราต้องผ่านการอบรม/สัมมนา อย่างน้ อยปี ละ 3
ครัง้ แต่อยากเราได้รบั การพัฒนาตนเองมากกว่านัน้ เป็ นการกระตุ้นตัวเองให้ active อยู่ตลอดเวลา
และถือเป็ นตัวอย่างที่ดใี ห้กบั ทีมงานให้กลุ่มสาระการเรียนรูข้ องเรา... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์)
ภาระงานเราเยอะกันมาก ภาคเรียนละ 2 ครัง้ กําลังดีนะคะ โดยเฉลีย่ 2 เดือน อบรม 1 ครัง้ ไม่
มากไปหรือไม่น้อยไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ผมคิดว่า..เราจัดอบรมกันเองให้ตรงกับเรื่องที่เราต้องการพัฒนาร่วมกันสักเรื่อง และไปอบรม/
สัมมนากับหน่ วยงานภายนอกก็ไม่จะยาก เป็ นการเปิ ดสมองของเราอีกทาง... (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ผมอยากให้คนทีเ่ ขาทํางานแล้วประสบความสําเร็จมาเล่าประสบการณ์การทํางานเราฟั ง น่ าจะมี
ประโยชน์ และถือเป็ นการแชร์ความคิดกันอีกทาง และขอให้เป็ นคนที่เราทุกคนยอมรับ คนที่ทํางาน
ทางด้านการศึกษาเหมือนเรา จะดูไม่ไกลตัวเกินไป และคงนํามาเป็ นแนวทางให้เราสามารถนําปฏิบตั ิ
ได้จริง... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
กิจกรรมแรกเราควรจะเริม่ ต้นทีก่ ารสํารวจแนวคิดของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกคนก่อนดีไหม เพือ่ เป็ น
การประเมินตนเองเบื้องต้นว่าเป้ าหมายที่เราวางไว้มนั บรรลุผลสําเร็จหรือไม่ แผนที่ทํามานัน่ มีความ
ชัดเจนมากน้อยเพียงไหน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ในกิจกรรมที่เราจัดควรจะเน้นไปที่การนํ าสิง่ ที่เรียนรูจ้ ากวิทยากร ผ่านการลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริง
และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน เช่น การเขียนแผนพัฒนาตนเอง ก็ให้
ฝึกเขียนไปพร้อมๆ กัน โดยได้รบั คําแนะนําจากทีมวิทยากร...(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

สรุปข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการอบรม/สัมมนา ได้แก่
1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามรูเ้ กี่ยวกับการวางแผนงานของ
ตนเอง มีก ารกํ าหนดเป้ าหมายที่ช ัด เจน ขัน้ ตอนและวิธีก ารปฏิบ ัติให้บ รรลุ เป้ าหมายดังกล่ า ว
จนกระทังเขี
่ ยนออกมาเป็ นแผนพัฒนาตนเองได้ แสดงว่า การกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนจากการ
วางแผนทําให้การทํางานในกลุ่มสาระการเรียนรูบ้ รรลุผลสําเร็จมากยิง่ ขึน้
2) การจัดการอบรม/สัมมนาทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้แสดง
บทบาทของการเป็ นผู้นําและผูต้ ามที่ดี กล้าคิดและกล้าแสดงออกมากขึน้ มีอสิ ระในความคิดของ
ตนเอง และการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื มีการประสานการทํางานอย่างเป็ นระบบ ทําให้
เกิดผลสําเร็จในการทํางานมากขึน้
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3) เกิดปฏิสมั พันธ์ทางบวกระหว่างหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่าน
การทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เกิดความไว้วางใจกัน มีการให้กําลังใจกันในการทํางาน ให้ความช่วย
เพือ่ นร่วมกัน
4) หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดทักษะในการวางแผนการทํางาน
จากการฝึ กปฏิบตั ิจริง เรียนรูจ้ ากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้ท่ปี ระสบความสําเร็จในการ
ทํางาน คิดเป็ นแก้ปัญหาเป็ นจากการศึกษากรณีตวั อย่าง/สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
ทํางานทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ําไปต่อยอดความคิดเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ติ ่อไปในอนาคตได้
3.2) การประชุมเพือ่ การแก้ปัญหา
หลังจากจัดการประชุมร่วมกัน ระหว่างกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ เพื่อร่ว มกัน
แก้ปัญหาหรือวางแผนการพัฒนา โดยนํ าปั ญหาทีเ่ คยเกิดขึน้ มาร่วมกันหาวิธกี ารป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีกในครัง้ ต่อไป พบว่าประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ส่ี ง่ ผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานของโรงเรียน
ปี การศึกษาทีผ่ า่ นมา พอสรุปได้ดงั นี้
1) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ ่วมกันประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกครูและบุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไปจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะหมุนเวียนกันเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ เพื่อให้ทุกคนเกิดความรูค้ วามเข้าใจและความชัดเจนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค ที่
ถือเป็ นแกนหลักสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เน้นไปที่
การนํ าความรูแ้ ละสิง่ ทีไ่ ด้รบั มาขยายต่อให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบและ
เข้าใจตรงกัน สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้อง
ก็ไม่ค่อยมีใครอยากส่งกัน กลัวงานเยอะขึน้ จริงๆ แต่กเ็ ป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนต้องรูน้ ะ ถ้าไงเราตกลงกัน
ในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ราให้หมุนเวียนเปลีย่ นกันไปร่วมกันประชุมน่ าจะดีทส่ี ุด จะได้เข้าใจกันทุกคน
แต่สาํ คัญตรงทีค่ นทีไ่ ด้ไปต้องมาขยายผลต่อให้กบั กลุม่ สาระการเรียนรูข้ องตนเอง... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
คงไม่ได้ไปทุกปี ก็ใช้การหมุนเวียนกันไปตามที่เสนอมาก็น่าจะดีท่สี ุด เพราะหลักสูตรถือเป็ น
หัวใจหลักของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเราเลย โดยเฉพาะโรงเรียนเราเป็ นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าค การปรับเปลีย่ นหลักสูตรเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และทําทุกปี ร่วมกัน 12 โรงเรียนเลย เราก็ควร
ให้ความสําคัญให้มาก... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)

2) การขอรับ การประเมินครูดีในดวงใจ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการคัดเลือกครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ข้าร่วมกับการ
ประเมินครูดีในดวงใจ เนื่ องจากในปี ท่ีผ่านมาไม่มีผู้ขอรับ การประเมินเลย ประเด็นสําคัญ ที่ร่วม
ประชุ ม คือ การกระตุ้ น ให้ ค รูแ ละบุ ค ลากรในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ข องตนเอง ตื่ น ตัว และเห็ น
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ความสําคัญของการเข้ารับการประเมินดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงผลที่จะได้รบั จากการร่วมเข้ารับการ
ประเมินครัง้ นี้ เช่น เป็ นการพัฒนาตนเอง สร้างความภาคภูมใิ จความเป็ นครู เป็ นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรีย น เป็ น ต้น โดยหัว หน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้เป็ น ผู้อํานวยความสะดวกให้แก่ค รูแ ละ
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลายปี ทผ่ี ่านมา ไม่มใี ครส่งครูดใี นดวงใจเลย ผมว่าครูเราเก่งๆ เยอะ แต่บางครัง้ อาจจะไม่ชอบ
ทํางานด้านเอกสาร ถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทํา ให้มนั เป็ นระบบ ก็จะง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ หัวหน้า
นี่ แ หล่ ะ สํา คัญ ต้ อ งกระตุ้ น ทีม งานให้ ม าก ชี้ใ ห้ เห็น ความสํา คัญ ... (หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ)
หน้าทีห่ ลักของเราคือชีใ้ ห้ทมี งานของเราเห็นถึงประโยชน์ ของการเข้ารับการประเมินนะคะ อย่าง
น้อยเป็ นการพัฒนาตนเอง และยังเป็ นการสร้างชื่อเสียงทัง้ ให้ตนเองและโรงเรียนของเรา... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
คงต้องมีแนวทางร่วมกันในการปฏิบตั แิ ล้ว ให้เป็ นข้อตกลงร่วมกันของครูเรา จะได้ต่นื ตัวในการ
ทํางานอยู่เสมอ ตัวเราเองก็ต้องอํานวยความสะดวกให้ลูกน้องอย่างเต็มที่ และต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้ดว้ ย (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

3) การแก้ปั ญ หาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติข นั ้ พื้น ฐาน
(O-NET) ของนั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ค่ อ นข้ า งตํ่ า เนื่ อ งจากในปี ผ่ า นมานั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาตํ่ากว่าระดับประเทศ และคะแนนรวมเฉลี่ยไม่ถงึ
ร้อยละ 50 หัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้แ ละฝ่ ายบริห ารจึงร่ว มกัน วางแผนแก้ปั ญ หาร่ว มกัน ได้
ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้ 1) จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 2) จัดการติวสอบ O-NET
ให้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในชัวโมงสุ
่
ดท้ายของแต่ละ
ส่ อนโดยนําข้อสอบมาติวท้ายชัวโมง
่ วันละ 3-5 ข้อตามความเหมาะสม
วัน และเสริมในแต่ละชัวโมงที
่
ของข้อคําถาม โดยจัดปฏิทนิ ปฏิบตั กิ ารสอนและการนิเทศทีเ่ ป็ นระบบ มีคาํ สังมอบหมายงานชั
่
ดเจน
ปฏิบตั กิ ารสอนตามปฏิทนิ โดยมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
ระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง 3) จัดทําคลังข้อสอบ O-NET เพื่อใช้ในการติวข้อสอบ เน้ นที่การวิเคราะห์
ข้อสอบที่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วดั สร้างเป็ นข้อสอบคู่ขนาน จัดเก็บลงในคลังข้อสอบ (พร้อม
เฉลยคํ า ตอบและแนวคิด ในการหาคํ า ตอบ) โดยมอบหมายให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ไ ป
ดําเนินการ แล้วนํ ามาทดสอบกับนักเรียนจริงเพื่อดูพฒ
ั นาการของนักเรียน และเป็ นปรับปรุงและ
พัฒ นาเครื่องมือที่ใช้วดั นักเรียน รวมไปถึงแก้ปั ญ หาผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนตํ่าใน
ระดับชัน้ อื่นๆ ทีไ่ ม่ได้มกี ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน
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ดูผลสอบที่ผ่านมาค่อนข้างตํ่า เลยต้องให้ความสนใจกันเป็ นพิเศษ คงต้องปรับรูปแบบการสอน
ใหม่ หรือหาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ซ่อมหรือเสริมตามความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน อาจจะจัดเป็ น
กลุม่ ติวกันตามความสามารถนะ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ถ้ามองในภาพรวมควรจัดทําเป็ นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ขึ้นมาเลย โดยเราเป็ นทีมงานที่
รับผิดชอบ ปกติทุกโรงเรียนจะจัดทําโครงการนี้เป็ นโครงการหลักเพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่
แล้ว แต่ละกลุ่มสาระฯ ร่วมกันรวบรวมกิจกรรมที่จะใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน แล้ว
มาร่วมพุดคุยแลกเปลีย่ นกัน จนได้กจิ กรรมทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนเรา...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
...จัดการติวโดยใช้เวลาในชัวโมงสุ
่
ดท้ายของแต่ละวันเลยค่ะ นํ าข้อสอบปี ก่อนๆ มาทําพร้อมๆ
กัน เรียกว่าทําทีละข้อ เฉลยทีละข้อ เสริมเทคนิควิธกี ารคิดจากครู เด็กๆ น่ าจะทําได้ดขี น้ึ (หัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
...เสริมด้วยในแต่ละชัวโมงที
่
ส่ อนโดยนําข้อสอบมาติวท้ายชัวโมง
่
วันละ 3-5 ข้อ โดยดูจากความ
ยากง่ายของข้อคําถาม ให้เด็กได้แสดงความคิด แนวการคิด ชีใ้ ห้เด็กเห็นถึงแนวการคิดที่ถูกต้อง ฝึ ก
เทคนิ ค การทํ า ข้อ สอบให้ ก ับ นั ก เรีย น... (หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ส ัง คมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
...ควรกํ า หนดปฏิทิน ปฏิบ ัติก ารสอนซ่ อ มและเสริม ออกมาให้ช ัด เจน รวมทัง้ การนิ เทศการ
ปฏิบ ัติงานที่เป็ นระบบ มีคํา สังมอบหมายงานชั
่
ด เจน ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานอย่างเป็ นระบบ
ต่ อ เนื่ อ ง ผู้บ ริห ารร่ว มส่ ง เสริม และให้ ก ารสนั บ สนุ น การทํ า งาน... (หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย)
จัดทําคลังข้อสอบ O-NET จากข้อทดสอบในปี ทผ่ี า่ นมา และสร้างแบบทดสอบแบบคูข่ นาน เน้นที่
การวิเคราะห์ขอ้ สอบที่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วดั จัดเก็บลงในคลังข้อสอบ พร้อมเฉลยคําตอบและ
แนวคิดในการหาคําตอบและแนวการคิดทีช่ ดั เจน โดยให้แต่ละกลุ่มสาระไปดําเนินการก่อนรวบรวมส่ง
ฝ่ ายวิชาการ เพือ่ ดําเนินการต่อไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

3.3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากการสร้างแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ขอ้ สรุปว่าให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ กึ ษาค้นคว้าหนังสือ
เอกสาร งานวิจยั website หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นความรูท้ างด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ สรุปความรูท้ ไ่ี ด้รบั จัดทําเป็ นเอกสารสรุปเพื่อนํามาแจกทีป่ ระชุม และนํ าเสนอความรูท้ ่ี
ได้ศกึ ษาค้นคว้ามา ทีป่ ระชุมประจําเดือนของฝ่ ายวิชาการ คนละ 1 เรือ่ ง ดังนี้ 1) การวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย) 2) การออกแบบการ

180
จัดการเรียนรูโ้ ดยวิธี Backward Design (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์) 3) การวัดและ
ประเมิน ผลตามสภาพจริง (หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์) 4) การพัฒ นาวิช าชีพ
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ) 5) บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ) 6) การจัดการเรียนการสอนทีผ่ สมผสานคุณธรรมจริยธรรม (หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา) 7) แนวคิดการปฏิรปู การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษา) 8) โลกปั จจุบนั กับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต (หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เห็น ว่ า ควรมีก ารสรุป ความรู้ท ัง้ หมดที่ได้
เรียนรู้ และแลกเปลีย่ นกันในทีป่ ระชุมฝ่ ายวิชาการ เป็ นเอกสารให้ความรูอ้ กี ครัง้ เพื่อนําไปขยายผล
ต่อกับครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นลําดับต่อไป โดยให้ทุกคนนํ าต้นฉบับมาส่งทีร่ องฝ่ ายวิชาการ
เพือ่ ตรวจสอบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียนจัดทํารูปเล่มทีส่ มบูรณ์อกี ครัง้
อยากให้ม ีก ารจัด ทํ า เอกสารสรุป ความรู้ท่ีพ วกเราได้ม าแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ัน ให้ก ับ ครูแ ละ
บุคลากรในโรงเรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรูร้ ว่ มกันด้วย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ถ้าเราขยายต่อความรูท้ เ่ี ราได้ศกึ ษากันมาให้ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง น่าจะดีต่อนักเรียน และโรงเรียน
ของเรา เช่น จัดอบรม/สัมมนาขยายต่อองค์ความรูท้ เ่ี ราได้ศกึ ษาด้วยกันมา หรืออาจจะวางแผนต่อไป
ยังกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องตนเอง โดยให้ทมี งานในกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องตนเองได้ไปศึกษาค้นคว้า
หาความรูม้ าแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อาจจะเป็ นความรูด้ ้านการจัดการเรียนการสอน เช่น เทคนิคหรือ
วิธกี ารสอนใหม่ๆ เป็ นต้น... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

สรุปข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูไ้ ด้ว่า การใช้วธิ กี ารศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเองในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่หวั หน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นวิธีการที่ส่งผลที่ดตี ่ อการพัฒ นาตนเองของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กล่าวคือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นวิธกี ารที่ส่งเสริมให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วาม
รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง โดยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็ นช่วงเวลาในการปฏิบตั ิงาน
เท่านัน้ เราสามารถหาโอกาสเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลายช่อ งทาง อาทิเช่น อ่านหนังสือ บทความ หรือศึก ษาระบบงานจากคู่มือ ปฏิบ ัติงาน
ค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet การสนทนากับผูร้ ู้ เป็ นต้น โดยการกํากับอย่างต่อเนื่องของฝ่ ายบริหาร
ซึง่ ตัวผูบ้ ริหารเองควรมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างเป็ นแบบ มีบนั ทึกร่องรอยหลักฐานตาม
สภาพทีแ่ ท้จริง มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อต่อ
ยอดใช้ในการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อไป
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4) สรุปและรายงานผลเพือ่ การวางแผนพัฒนา
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูร้ ่วมกับฝ่ าย
บริหาร สรุปผลจากการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบร่วมกันไว้ สรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
4.1) การประชุมชีแ้ จง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ระชุมเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และชี้
แนวทางพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกัน ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ าย
บริหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันตามแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกัน กล่าวคือ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ ้องเขียนพัฒนาสมรรถนะตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะตนเองใน 1 ภาคเรียน โดย
ระบุขอ้ มูลและรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมประเด็นในแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง แล้วนําเสนอ
ต่อผูบ้ ริหาร เพื่อพิจารณาและรับรองข้อมูล ถือเป็ นพันธะสัญญาต่อกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งในการพัฒนาสมรรถนะให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ้ีจะใช้
ระยะเวลาในการพัฒนา 4 เดือน หลังจากสิน้ สุดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ก็จดั ประชุมอีกครัง้ เพื่อมาร่วมกันอภิปรายสรุป และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั เขียนข้อดีและ
ข้อจํากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนา เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในลําดับต่อไป กําหนดให้มี
การประชุมครัง้ แรก ในช่วงเปิ ดเตรียมการของภาคเรียนที่ 1 ที่หอ้ งประชุมใหญ่ชนั ้ 1 ของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมีผรู้ ่วมเข้าประชุม ดังนี้ ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน รองผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูว้ จิ ยั
ภาคเรีย นละ 1 ครัง้ น่ าจะเห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น ประเด็น ในการพัฒ นาควรเขียนให้
ครอบคลุมภาระงาน สิน้ ภาคเรียนก็มาพูดคุยกันสักทีวา่ สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั กิ นั มันตรงตามทีเ่ ราต้องการหรือ
เปล่า จะได้วางแผนพัฒนากันต่อไป... (รองฝ่ ายวิชาการ)
ระยะเวลา 4 เดือนในการพัฒนา น่ าจะพอเห็นการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ แล้วมาประชุมกันอีก
ทีวา่ ทีท่ าํ กันไปตอบในสิง่ ทีเ่ ราต้องการหรือไม่ เรามีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางใด พัฒนาขึน้ กว่าเดิม
หรือเปล่า... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
...ข้อดีและข้อจํากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาตนเองตามแผน พอเรากลับมาประชุมร่วมกันอีกครัง้
เมือ่ สิน้ สุดกระบวนการพัฒนา เราจะได้นําไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการทํางานของพวกเราต่อไป...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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4.2) การกําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ขียนพรรณนางานของตนเองทัง้ งานด้าน
การสอนและด้ า นการเป็ นหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ และงานอื่น ๆ ที่ไ ด้ ร บั มอบหมายตาม
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี และตามคําสังของโรงเรี
่
ยน แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง
ทีมงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนัน้ นําเสนอต่อฝ่ ายบริหารเพือ่ ตรวจสอบและลงนาม
ก็ให้แต่ละคนเขียนพรรณนางานทัง้ หมดของตัวเองออกมา รับผิดชอบอะไรบ้าง ทัง้ งานสอนทัง้
งานในกลุ่ ม สาระของตนเอง ดู จ ากตอนทํ า แผนปฏิบ ัติก ารของโรงเรีย น และคํ า สังอื
่ ่ น ๆ ที่ไ ด้ร บั
มอบหมาย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
นําแผนปฏิบตั กิ ารและคําสังต่
่ างๆ มานังพิ
่ จารณา ช่วยๆ กันดู แล้วเขียนพรรณนางานของตนเอง
ให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบว่าคลอบคลุม ครบถ้วนและถูกต้อง ตามภาระงานหรือเปล่า แล้วส่งฝ่ าย
บริหารให้ตรวจสอบและลงนามต่อไป ทําให้เป็ นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบได้... (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)

4.3) การดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
ก่อนเริม่ การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสมรรถนะที่กําหนดไว้ ให้มี
การประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ 2 สมรรถนะก่อน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูป้ ระเมินตนเอง เพื่อนกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ฝ่ ายบริหาร และครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ ด้ร่วมประเมิน โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน เมื่อสิน้ สุดการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
สมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นวงรอบที่ 1 ผลจากการประเมินปรากฏดังนี้ 1)
จากการประเมินตนเอง ด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.04 ส่วน
ด้านทักษะในการวางแผน มีค่าคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 2) จากการประเมินโดยผูบ้ ริหาร ด้าน
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.04 ส่วนด้านทักษะในการวางแผน มี
ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ ากับ 4.34 3) จากการประเมิน โดยหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรียนรู้อ่ืน ด้าน
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.75 ส่วนด้านทักษะในการวางแผน มี
ค่าคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 และ 4) จากการประเมินโดยครูผสู้ อน ด้านความรูค้ วามชํานาญใน
วิชาชีพ มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ส่วนด้านทักษะในการวางแผน มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ผี ลการประเมินสมรรถนะอยู่ระดับปาน
กลางถึงสูง การประเมินตนเองและฝ่ ายบริหารอยู่ในระดับสูง ส่วนการประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนอยู่ในระดับปานกลาง นัน่ คือ เราสามารถพัฒนาสมรรถนะให้สงู ขึน้ ไปอยู่
ในระดับ สู ง ได้ หลัง จากการประเมิน สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ใ นวงรอบที่ 1
เรียบร้อยแล้ว ผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันสรุปผลจากการทํากิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง สรุป
ดังนี้
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1) ผลจากการจัด อบรม/สัม มนา เรื่อ ง “ เทคนิ ค การวางแผนงานสู่
เป้ าหมาย (Planning for Target)” โดยใช้หลากหลายกิจกรรมในการสัมมนา อาทิเช่น การบรรยาย
ให้ความรูค้ วามเข้าใจเชิงลึก การทํา Workshop การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การใช้กรณีศกึ ษา โดย
ภาพรวมของความพึงพอใจของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อการเข้าร่วมสัมมนาในครัง้ นี้ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้เห็นว่าความรู้ท่ีได้จากการสัมมนาครัง้ นี้ มปี ระโยชน์
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง การได้ฝึกจากการแก้ปัญหาในกรณีศกึ ษาทีใ่ ห้มา
ทําให้เห็นคําตอบในการแก้ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ โดยอาจใช้การเทียบเคียง สิง่ ทีเ่ คยได้
แก้ปัญหามาได้ ทําให้มนใจในการทํ
ั่
างานมากยิง่ ขึน้ ฝึ กและกระตุน้ ให้คดิ ตามวิทยากรอย่างต่อเนื่อง
...การจัดการสัมมนา โดยการให้ workshop ทําให้อยากเรียนรูม้ ากขึน้ ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง จาก
สถานการณ์ทก่ี ําหนดให้ ทําให้เราเห็นภาพการนําไปใช้ได้จริงของเรา มีประโยชน์มากครับ... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ชอบมากค่ะ วิทยากรเป็ นกันเอง ลึกในเรื่องทีถ่ ่ายทอด เห็นภาพการทํางานทีป่ ระสบความสําเร็จ
จริงๆ จากการทําจริงๆ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีทศิ ทาและเป็ นระบบ ได้ฝึกการคิดจริงใน
กรณีศกึ ษาทีท่ ําให้เห็นภาพชัดเจนในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
มันใจในการทํ
่
างานมากขึน้ เหมือนสมองเราได้ถูกกระตุน้ ให้คดิ จากกิจกรรมทีว่ ทิ ยากรจัดให้ ได้
คิดไปพร้อมๆ กับการแชร์ประสบการณ์ในหลากหลายมุม.... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ
พลศึกษา)
พอใจมากค่ะ กับการเปิ ดสมองในครัง้ นี้ กิจกรรมที่วทิ ยากรเตรียมมาสนุ ก ได้แง่คิด สามารถ
นําไปใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต มีการมองปั ญหาร่วมกัน แล้วหาทางออก
ร่วมกัน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

2) ผลจากการจัดการประชุมเพื่อการแก้ปัญหา มีการจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนําปั ญหาทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ปี การศึกษาปี ทผ่ี า่ นมา มาร่วมกัน
วิเคราะห์หาสาเหตุ วางแผนหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา พอสรุปได้ดงั นี้ 2.1) การคัดเลือกบุคคล
เป็ นตัวแทนโรงเรียนไปจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะหมุนเวียนกันเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ เพือ่ ให้ทุกคนเกิดความรูค้ วามเข้าใจและความชัดเจนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค
เน้นไปทีก่ ารนํ าความรูท้ ่ไี ด้รบั มาขยายผลต่อภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้มคี วามชัดเจนและ
เข้าใจตรงกัน สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้อง 2.2) การขอรับการประเมินครูดใี นดวงใจ มีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร ในการคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับการ
ประเมิน ครูดีในดวงใจ ผลปรากฏว่า หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เห็น ว่า ควรส่งการขอรับ การ
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ประเมิน ทุ ก คนที่ เ ห็น ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ โ ดยการกลัน่ กรองของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้แ ละ
คณะกรรมการการกลันกรองเบื
่
้องต้น เพื่อนํ าคัดเลือกอีกครัง้ โดยหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ฝ่ ายบริหาร 2.3) การแก้ปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) ของ
นั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 ให้ดํ า เนิ น การดังต่ อ ไปนี้ 1) จัด ทํ า โครงการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียน 2) จัดการติว O-NET ให้กบั นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดปฏิทนิ การทํางาน
ทีเ่ ป็ นระบบ มีคาํ สังมอบหมายงานชั
่
ดเจน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่ า งเป็ นระบบ 3) จัด ทํ า คลัง ข้อ สอบ O-NET โดยมอบหมายให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ไ ป
ดําเนินการ แล้วนํ ามาทดสอบกับนักเรียนจริงเพื่อดูพฒ
ั นาการของนักเรียน และเป็ นปรับปรุงและ
พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั นักเรียน
ก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปทําหลักสูตรนะ คงต้องใช้การเวียนกันไป เป็ นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มสาระ
แล้ว ล่ ะ ที่จ ะจัด การเรื่อ งนี้ ด้ว ยวิธีก ารใดก็ต ามแต่ ต้อ งต้ อ งมีค รูในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ไ ปด้ ว ย...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ปี ทแ่ี ล้วก็จดั ให้มกี ารติวนะ แต่กไ็ ม่เต็มที่ น่ าจะทําปฏิทนิ การติว และมีคําสังให้
่ ชดั เจน แล้วกํากับ
การทํางานของคนที่ติวด้วย ให้จริงจังตามแผนที่วางไว้ และให้รายงานผลการทํางานต่อฝ่ ายบริหาร
ด้วย เข้มกันนิดค่ะ ถึงจะได้ผลดี... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3) ผลจากการการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ทํ า ให้ ไ ด้ เ อกสารเชิ ง
วิชาการทีเ่ ป็ นการรวบรวมความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ หมด
8 เรื่อง แล้วจัดส่งผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากฝ่ ายบริหารในการเรียบเรียงเอกสารให้มคี วามสมบูรณ์
ถูกต้อง จากนัน้ นําไปเผยแพร่ต่อในการประชุมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อไป
ภาพรวมโอเคเลยค่ะ เห็นในความตัง้ ใจจริงของทุกคน งานของทุกคนสรุปออกมาดี เป็ นความรู้
ใหม่ๆ ทีส่ ามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริง... (รองฝ่ ายวิชาการ)
เห็นผลงานแล้วก็ภาคภูมใิ จ อย่างน้ อยก็ 8 เรื่องแหล่ะที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ นํ าไป
เสนอในทีป่ ระชุมกลุ่มสาระฯ ก็ให้ความสนใจกันมาก เป็ นการขยายต่อความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาและค้นคว้ามา
เป็ นอย่างดีเลย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ครูในกลุ่มสาระฯ ให้ความสนใจมากค่ะ อยากให้กลุ่มสาระของตนเองทําแบบนี้ บ้าง ได้พฒ
ั นา
ตนเองอยู่ตลอด เหมือนมีเรื่องใหม่ๆ มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟั ง เป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ทางหนึ่งที่
น่าสนใจมาก... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
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1.2.3 ความสัม พัน ธ์และสังคม
ก) ปฏิ ส มั พัน ธ์ร ะหว่างหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ด ้ว ยกัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันมากขึน้ สามารถทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีมได้เป็ นอย่างดี เห็นได้จากการการพุดคุยกันในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรูค้ วามคิดกัน
ด้วยความตัง้ ใจ มีรอยยิม้ เสียงหัวเราะ ตลอดการทํากิจกรรมร่วมกัน ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองทีร่ ่วมกัน
กํ าหนดไว้ ความสัม พัน ธ์ด งั กล่ า วเอื้อ ต่ อ การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
กล่าวคือ เมือ่ มีกําหนดให้การประชุมเพือ่ ตัดสินใจ ทีมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ทุกครัง้ และให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายงานก็ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นอย่างดี
แบ่งหน้ าที่กนั รับผิดชอบ ทํางานส่งครบตามกําหนด มีการปรบมือชื่นชมการสรุปงานของเพื่อนที่
ออกมานําเสนอสาระความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาค้นคว้ามา มีการซักถามและตอบข้อสงสัยอย่างเป็ นกันเอง มี
การเสริมเติมความรูใ้ ห้เพือ่ นเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ทําให้เข้าใจเนื้อหาสาระทีเ่ พื่อนนํามานําเสนอ
มากยิง่ ขึน้ มีการร่วมด้วยช่วยกันติดตามและประเมินผลสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ โดยการประเมินหลายด้าน ทัง้ ตัวหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มอื่น แต่กม็ หี วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูบ้ างคนขาดความเชื่อมันในการนํ
่
าเสนอความรูใ้ ห้แก่เพือ่ น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่กไ็ ด้รบั กําลังใจทีด่ จี ากเพื่อนคนอื่น มีการอาสารับช่วยทํางานเอกสาร
ให้พ่ๆี หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ไี ม่ถนัดในการพิมพ์งาน ช่วยรวบรวมและเรียบเรียงเข้าเล่ม
เอกสารด้วย
สนิทกันมากขึ้นค่ะ เมื่อก่อนมีโอกาสเจอกันน้ อย ตอนนี้มกี ิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันมากขึ้น ได้
พูดคุยแลกเปลีย่ นกันมากขึน้ ชอบบรรยากาศการทํางานแบบนี้ ไม่ตงึ เครียดจนเกินไป (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
เหมือนมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ น้องๆ ก็มาช่วยทําเอกสารให้ เบาใจขึน้ มาก เราก็ได้แต่นําเสนอ
ความคิด น้องๆ ชอบฟั งบอกได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่จากประสบการณ์ของป้ าๆ ลุงๆ (หัวหน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรูก้ ารงาน อาชีพและเทคโนโลยี)
ประเมินกันเอง ชอบนะ จะได้เติมเต็มกัน บางเรื่องที่เราไม่รู้ เพื่อนเรารูก้ ็เอามาแลกเปลี่ยนกัน
โดนเฉพาะเรื่องทีเ่ พื่อนๆ ไปศึกษามานําเสนอ เป็ นเรื่องทีน่ ่าสนใจ ชอบมาครับ (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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ข) ปฏิ ส มั พัน ธ์ร ะหว่า งหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก บั ครูผ ้สู อนในกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์ท่ดี กี บั ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูข้ องตนเองมากขึน้ มีการนํ าเสนอความรูจ้ ากหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ ้วยกันมาสู่ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันในวงกว้าง มีการนําแนวคิดของเพื่อนกลุ่มสาระการ
เรียนอื่นมาใช้กบั กลุ่มสาระการเรียนรูข้ องตนเอง เช่น วิธกี ารสอน การแก้ปัญหาร่วมกันของนักเรียน
เป็ นต้น ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูย้ อมรับในหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูข้ องตนเองมากขึน้
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ที่
ได้รบั มอบหมายจากฝ่ ายบริหาร บรรยากาศในการทํางานภายในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ขี ้นึ ไม่ตึง
เครียด ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ลียนแบบพฤติกรรมบางอย่างของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูท้ เ่ี ห็นว่ามีประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น การเขียนบันทึกการทํางานของตนเอง การวางแผน
การทํางาน การสะท้อนภาพการทํางานของตนเองจากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผูป้ กครอง
หรือเพือ่ นร่วมงาน ทําให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของตนเองมากยิง่ ขึน้ เป็ นต้น
ชอบเวลาทีป่ ระชุมกลุ่มสาระฯ แล้วหัวหน้าเรานําความรูใ้ หม่ๆ มานําเสนอ น่ าสนใจดีค่ะ บางครัง้
ทําให้เราต้องไปศึกษาค้นคว้าต่อ เพื่อจะได้เอามาพูดคุยกะเพื่อนร่วมงานได้ ไม่ตกเทรนค่ะ (ครูผสู้ อน
ในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ได้มโี อกาสพูดคุยกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมกลุ่มสาระฯ เดียวกัน ได้เห็นอีกมุมในการแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนได้ บางทีเราก็มองข้ามสิง่ นัน้ ไป หัวหน้าเราเก่งค่ะ มาจุดประกายความคิดให้
ชอบเวลาที่มอี ะไรก็มาบอกมาสอนกัน ดูเป็ นกันเอง สนิทกันมากขึน้ (ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
เห็นวิธที ห่ี วั หน้าเราเอามาใช้ในการทํางานก็ช่นื ชม เลยนําไปใช้ต่อกับนักเรียนบ้าง ได้เรียนรูอ้ ะไร
ใหม่ๆ เห็นเด็กชอบเราก็พลอยดีใจไปด้วย (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ไปนิเทศการสอนของครู แอบดีใจเล็กๆ ที่เขาเอาคําแนะนํ าของเราไปใช้ในการแก้ปัญหาในชัน้
เรียน เห็นแล้วชมชื่น เขาคงยอมรับในตัวเรามากขึน้ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

ค) ปฏิ ส มั พัน ธ์ร ะหว่างหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก บั ผูบ้ ริ หาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์ทด่ี กี บั ฝ่ ายบริหารมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
เพราะทัง้ รองฝ่ ายวิชาการและผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเข้ามาอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการวิจยั ในบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง ไม่ตงึ เครียด เป็ นทีป่ รึกษาและให้
ข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ ในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ ย่างไม่เป็ นทางการมากยิง่ ขึน้ มีการ
พูดจาหยอกกันขณะช่วงพักจากการทํางาน ทําให้เกิดบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางานในโรงเรียน
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สรุป ได้ว่า หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่เี ข้าร่วมวิจยั มีความสัมพันธ์ท่ดี ีท งั ้
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ ายบริหาร ทําให้เกิดบรรยากาศทีด่ ใี น
การทํางาน ซึ่งความสัมพันธ์ดงั กล่าวเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองทีร่ ว่ มกันออกแบบและกําหนดไว้รว่ มกัน ทําให้การพัฒนาสมรรถนะ
ให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ามารถพัฒนาได้เร็วยิง่ ขึน้
บรรยากาศในการทํางานดีขน้ึ ค่ะ เหมือน ผอ.ให้ความสําคัญกับเรามากขึน้ เราเลยกล้าปรึกษา
เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้า กลัวโดยตําหนิ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ลดช่องว่างตรงนี้ ได้มากเลยค่ะ
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ปกติไม่ค่อยมาดูเราเท่าไหร่ เดีย๋ วนี่สนใจเรามากขึน้ ให้ความสําคัญกับการทํางานของเรามากขึน้
สบายใจค่ะ ไม่ตอ้ งมากังวล กล้าถามมากขึน้ ได้ขอ้ คิดจากผอ.กับรองฯ มากขึน้ (หัวหน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)

1.3 การสะท้อ นผลการปฏิ บ ตั ิ
ผลจากการทํากิจกรรมการวิจยั วงรอบที่ 1 ตัง้ แต่เริม่ ต้นการปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงวิพากษ์ไปสู่
การปฏิบตั ิและการสังเกต หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ าย
บริหาร ได้สะท้อนภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อธิบายได้ 2 ส่วน ดังนี้
1.3.1 ผลจากการดําเนิ น กิจกรรมตามแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง ทัง้ 3 กิจกรรม
ได้แก่ การประชุมเพื่อแก้ปัญหา การจัดอบรม/สัมมนา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อธิบายได้
ดังนี้
1) ในการจัดการประชุ มเพื่อการแก้ปั ญ หาร่มกันระหว่างหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหารในการประชุมวิชาการ ควรจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างน้ อย
เดือนละ 2 ครัง้ จากเดิมที่จดั ให้มกี ารประชุมเพียงเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้หวั หน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูไ้ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั มากขึน้ ในเรื่องของภาพความสําเร็จในการทํางาน อุปสรรค
และปั ญหาที่เกิดในการทํางาน ทัง้ ในบทบาทหน้าที่ของครูผสู้ อน และบทบาทหน้าที่ของความเป็ น
ผูน้ ํ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเด็นปั ญหาทีน่ ํ ามาเป็ นประชุมครัง้ นี้ ประกอบด้วย 1) การคัดเลือก
บุคคลเป็ นตัวแทนโรงเรียนไปจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค 2) การขอรับการประเมินครูดใี น
ดวงใจ 3) การแก้ปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ซึ่งปั ญ หาดังกล่าวถูกนํ ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ข องปั ญ หา จากนัน้ ร่วมกัน
วางแผนเพือ่ แก้ไขปั ญหาร่วมกันสรุปได้ดงั นี้
1.1) การคัดเลือกบุคคลเป็ นตัวแทนโรงเรียนไปจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าค มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จากการคัดเลือกของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ เน้ น ไปที่ผู้ท่ีย งั ไม่เคยอบรมมาก่ อน คนที่ย้ายมาจากโรงเรีย นอื่น คนที่ม าบรรจุใหม่
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เพือ่ ให้ทุกคนเกิดความรูค้ วามเข้าใจและความชัดเจนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค ทีถ่ อื เป็ นหัวใจ
หลักของการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน โดยให้ผทู้ ร่ี บั ผิดชอบนํ าความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาขยายผลต่อในที่
ประชุมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ สร้างความชัดเจนและถูกต้องในการนําปฏิบตั จิ ริง
...ใช้การสลับหมุนเวียนกันไปเข้ารับการอบรมเลย เลือกคนทีย่ งั ไม่เคยไปอบรมมาก่อนเลย หรือ
คนที่ย้ายมา หรือครูบรรจุใหม่ท่ียงั ไม่รู้จกั หรือยังไม่เคยใช้ห ลัก สูตรวิทยาศาสตร์ภูม ิภาคมาก่อน...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน จะได้นําหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงได้ ใช้ได้อย่างถูกต้อง (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
หมุนเวียนกันไปแหล่ะดี จะได้รกู้ นั อย่างทัวถึ
่ ง แต่คนทีไ่ ปอบรมมาก็ตอ้ งมาขยายต่อสิง่ ทีไ่ ด้อบรม
มากับทีมงานในกลุม่ สาระการเรียนรูด้ ว้ ย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

1.2) การขอรับการประเมินครูดใี นดวงใจ มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร ในการคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับการประเมินครูดใี นดวงใจ
เห็นตรงกันว่าควรส่งการขอรับการประเมินทุกคนทีเ่ ห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ โดยเลือกกันเองในกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ่อน แล้วพิจารณากลันกรองอี
่
กครัง้ จากทีมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร
เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็ นที่ยอมรับของ
เพือ่ นร่วมงานและหน่วยงานอื่น เป็ นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียนอีกด้วย
...ควรต้องส่งทุกคนนะครับ ที่อยู่ในเกณฑ์ท่เี ขาให้มา แล้วค่อยมาคัดเลือกอีกที จากทีมงานใน
กลุ่มสาระของเราก่อน เพื่อจะได้ให้ขอ้ เสนอแนะกัน ช่วยกันสนับสนุ นเพื่อนร่วมงานอีกที (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
มีทีมกลันกรองอี
่
กครัง้ เพื่อคัดคนที่มคี ุณ ภาพจริงๆ จากการแต่งตัง้ ของฝ่ ายบริห ารในรูปของ
คณะกรรมการกลันกรอง
่
ก่อนส่งต่อไปยังเขตพืน้ ทีเ่ พื่อคัดเลือกต่อไปอีก (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)
...เป็ นการกระตุน้ ให้เราเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกทีม่ คี ุณภาพ
เป็ นการสร้างชื่อเสียงอีกทางหนึ่งให้แก่ตนเองและโรงเรียน เมื่อได้รบั คัดเลือก.. (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
เลือกกันเองก่อนเลย นํ าเกณฑ์มาจับ เป็ นการสร้างมาตรฐานให้กบั ตนเอง ให้เป็ นที่ยอมรับทัง้
จากภายในองค์กรและนอกองค์กร ถือว่าเป็ นรางวัลที่มเี กียรติอย่างหนึ่งเลย (หัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย)
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1.3) การแก้ปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 2) จัดการติว O-NET ให้กบั นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดปฏิทนิ การทํางาน
ทีเ่ ป็ นระบบ มีคาํ สังมอบหมายงานชั
่
ดเจน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่ า งเป็ นระบบ 3) จัด ทํ า คลัง ข้อ สอบ O-NET โดยมอบหมายให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ไ ป
ดําเนินการ แล้วนํ ามาทดสอบกับนักเรียนจริงเพื่อนดูพฒ
ั นาการของนักเรียน และเป็ นปรับปรุงและ
พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั นักเรียน
มีปัญหาทุกปี เลย ต้องกลับมาพิจารณากันใหม่ อะไรคือสาเหตุทแ่ี ท้จริง จัดทําเป็ นโครงการหลัก
ของโรงเรียน ทีต่ อ้ งการการพัฒนาเร่งด่วนเลย ก็ตอ้ งเน้นวิชาการจึงต้องให้ความสําคัญมากๆ (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
เรื่องการติวก็ตวิ ตลอด เห็นทีเราต้องมาปรับรูปแบบการติวให้มคี ุณภาพมากยิง่ ขึน้ นะ มาช่วยกัน
วิเคราะห์สาเหตุอกี ทีว่าผลที่เกิดนัน้ เกิดขึน้ อย่างไร ใครเข้ามามีสว่ นร่วมบ้าง แล้วเราจะวางมาตรการ
อย่างไรในการแก้ปัญหาดังกล่าว.. (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
จัดรูปแบบการติวให้เป็ นระบบ มีการนิเทศติดตามการทํางานอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือ
ทัง้ ครูผสู้ อนและฝ่ ายบริหาร... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ก็ถอื เป็ นมาตรฐานการวัดรูปแบบหนึ่งทีไ่ ด้รบั การยอมรับนะ เป็ นการสะท้อนภาพการจัดการเรียน
การสอนให้กบั นักเรียน เราก็ควรสร้างมาตรฐานขึ้นมาให้ทดั เทียม สร้างและจัดทําคลังข้อสอบเลย
ออกเป็ นแบบคู่ขนานกัน ให้นักเรียนฝึ กทําเยอะๆ ทักษะการเรียนรูก้ เ็ กิดตามมา... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)

2) ควรจัดให้มีการอบรม/สัมมนาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยให้หวั หน้ ากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้เข้าร่ว มอบรม/สัม มนาทัง้ ภายในองค์ก รและภายนอกองค์ก ร เพื่อ เป็ นการเปิ ด
ประสบการณ์ ใหม่ในมุมที่สนใจและสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ผูเ้ รียน และชุมชน เป็ นเรื่องทีน่ ่ าสนใจ แปลกใหม่ สามารถนํามาใช้ได้จริงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปั ญหาของนักเรียน โรงเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และขยายต่อไปการจัดอบรม/สัมมนาต่อไปยังครูและบุคลากรในโรงเรียนท่านอื่นๆ โดย
อาจจะมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ าเป็ นวิทยากร เป็ นการสร้างบุคลากรที่มคี วามรู้
ความชํานาญในเรื่องการสอนและการทํางาน เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์การทํางาน
หรือการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีไ่ ด้รบั ไปสูค่ รูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นการช่วยให้ความรูท้ ม่ี อี ยู่
ในตัว หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้คงอยู่กบั องค์กรต่ อไป และขยายผลไปสู่บุ ค ลากรคนอื่น ๆ ใน
โรงเรียนอีกด้วย
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การอบรม/สัมมนาเป็ นเรื่องปกติทท่ี าํ กันอยูแ่ ล้ว แต่ในโรงเรียนก็อยากให้มกี ารจัดกันเองด้วยตาม
ความสนใจของพวกเรา เป็ นการฝึ กการทํางานร่วมกันของทีมงานในโรงเรียนด้วย และก็หมันหาที
่
่
อบรมภายนอกองค์กรบ้าง มีจดั อยู่เป็ นประจําได้นํามาประยุกต์ใช้ในการงานตนเองได้... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
...อย่างน้อยสักเดือนละ 1 ครัง้ จะไปอบรม/สัมมนาทีไ่ หนก็ได้ตามความสนใจของเราเลย ทีส่ าํ คัญ
กลับมาจากอบรม/สัมมนาก็ให้สรุปและรายงานผลมาด้วย เป็ นการขยายผลไปสูค่ นอื่นๆ ในโรงเรียนเรา
ให้ความรูท้ ไ่ี ด้มาถูกนําไปเผยแพร่ และพัฒนาต่อยอด ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
จัดอบรมในโรงเรียนเราก็ได้ ทีมงานในโรงเรียนหลายคนมีความสามารถในหลากหลายเรื่อง ถือ
ว่ามาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)

3) ผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองควรจัดรวบรวมเป็ นรูปเล่มเป็ นเอกสารเชิง
วิช าการของโรงเรีย น เพื่อ เผยแพร่แ ก่ ค รูผู้ส อนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และผู้ท่ีส นใจ อาจจะจัด
นํ าเสนอความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเพื่อนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ยกัน โดยการอบรม/ประชุมเชิง
วิชาการ หรือการสัมมนา เพือ่ ขยายต่อองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ต่อไปอย่างกว้างขวาง ซึง่ การศึกษาค้นคว้า
ความรูด้ ว้ ยตนเองนอกจากจะเน้นให้หวั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ตามความสนใจผ่านช่องทางการเรียนรู้ท่ีห ลากหลาย โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริหาร
สิง่ ที่เราได้เรียนรู้ก็อยากให้ค นอื่น ได้รู้ด้วย ดูจากที่เราพูด คุ ย กัน ในทีม น่ าจะจัด สัม มนาเล็ก ๆ
เพื่อให้เราได้นําความรูท้ ไ่ี ด้มา ไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูเราได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย)
จัดทําเอกสารสรุปความรูท้ ่พี วกเราได้มาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ให้กบั ครูและบุคลากรในโรงเรียน
คนอื่นๆ ได้เรียนรูร้ ว่ มกันด้วย เป็ นการเผยแพร่ความรูเ้ ชิงวิชาการสูส่ าธารณชนอีกด้วยนะ... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
...เป็ นการสร้างความรับผิดชอบอีกรูปแบบหนึ่งที่พวกเราได้รบั นะ การต้องไปสืบเสาะแสวงหา
ค้นคว้าเรือ่ งทีน่ ่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา แล้วนํามาสรุปเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ให้กบั ทีมงาน
ของเรา ทําให้เกิดความภาคภูม ิใจเล็ก ๆ ในการทํางาน และทําให้เราได้รู้ว่ายังมีอีกหลายเรื่องราว
มากมายทีเ่ รายังไม่รู้ และไม่ควรปิ ดกัน้ ทีจ่ ะเรียนรู้ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
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1.3.2 ผลจากการพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลทีไ่ ด้จากพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการประเมินตนเอง
ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นผูป้ ระเมิน ผล
จากการประเมินพบว่า 1) ผลจากการประเมินตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 2) ผลจากการประเมินโดยฝ่ ายบริหาร มี
คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.19 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.04 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 3) ผลจากการประเมินสมรรถนะโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื มีคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้
ความชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
และ 4) ผลจากการประเมินโดยครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.79 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และทักษะในการ
วางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.77 กล่าวคือ สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการ
ประเมินก่อนเข้าวงรอบการวิจยั
ตัวผมเองถึงจะมีผ ลการประเมินอยู่ในระดับสูงทัง้ 2 สมรรถนะ แต่ผมก็ยงั มองว่าเราสามารถ
พัฒนาต่อไปได้อกี เพราะในบางตัวชีว้ ดั ก็ยงั อยูใ่ นระดับปานกลาง และดูจากทีค่ นอื่นประเมินผลก็เห็น
ได้ว่าเขามองว่าเรายังมีสมรรถนะด้านทัง้ 2 สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางอยู่ สะท้อนภาพให้เห็นถึง
สิง่ ทีเ่ ขามองเรา เราจะได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ
พลศึกษา)
ผลการประเมินในภาพรวมของพวกเราน่ าพึงพอใจอยู่นะครับ แต่คดิ ว่าเราพัฒนาต่อไปได้อกี ใน
รอบแรกอาจจะยังไม่เข้าที่ วางแผนการทํางานยังไม่รอบคอบ การสะท้อนภาพจากผลการประเมินครัง้
นี้ ทําให้เราได้กลับมาทบทวนการทํางานของเรามากขึ้น ร่วมกัน พิจารณาจุดด้อยที่เกิดขึ้น ในการ
พั ฒ นา และเสริม ในจุ ด เด่ น ที่ พ วกเรามี ใ ห้ ม ากขึ้ น ต่ อ ไปอี ก (หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ)
สูงขึน้ จากเดิมมากอยูค่ ะ่ โดยเฉพาะด้านทักษะในการวางแผนตัวผมเองถึงจะมีผลการประเมินอยู่
ในระดับสูงทัง้ 2 สมรรถนะ แต่ผมก็ยงั มองว่าเราสามารถพัฒนาต่อไปได้อกี เพราะในบางตัวชีว้ ดั ก็ยงั
อยูใ่ นระดับปานกลาง... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
สัง เกตจากผลการประเมิน ทัง้ 2 สมรรถนะจากการประเมิน ของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระฯ อื่น กับ
ครูผูส้ อน ถึงจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่กม็ ผี ลการประเมินสูงขึน้ จากการประเมินครัง้ แรกมาก ทําให้
เราได้ทราบว่าวิธกี ารทีเ่ ราเลือกใช้ในการพัฒนานัน้ ได้ผลดี เป็ นการสะท้อนภาพการทํางานจากอีกมุม
ของเพื่อนร่วมงานของเรา ซึ่งมีประโยชน์มากนะต่อการนํ าผลที่ได้น้ีไปทบทวนการทํางานและพัฒนา
ตนเองต่อไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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โดยภาพรวมของการพัฒนา ก็เห็นการเปลีย่ นแปลงทางบวกทีเ่ กิดขึน้ ทุกฝ่ ายประเมินการทํางาน
ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สูงขึน้ ทัง้ ด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพและทักษะในการวางแผน และเชื่อ
ว่ายังสามารถพัฒนาได้อกี อาจจะต้องมาวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วดั อย่างละเอียดอีกครัง้ ... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ผมเห็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในตัวหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เวลาสังงานหรื
่
อมอบหมายรับผิดชอบ
จะนํ าเสนอกลับมาได้อย่างรวดเร็ว กล้าคิดกล้าแสดงออกด้วยเหตุผลมากขึน้ นํ าเทคโนโลยีมาใช้มา
กว่าเดิม ถามถึงความรูใ้ หม่ๆ ด้านการศึกษาจะตอบได้ ดูใส่ใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละการทํางานมากขึน้ งาน
เป็ นระบบมากขึน้ ... (ฝ่ ายบริหาร)
หัวหน้าเราดูคดิ เก่งขึน้ วางแผนการทํางานดีขน้ึ เป็ นระบบมากขึน้ มีความรูใ้ หม่มานํ าเสนอในที่
ประชุมตลอด เราก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าเราด้วย หัวหน้าเราก็คอยให้
คําแนะนําเราตลอดนะทัง้ ในเรือ่ งงานเรือ่ งส่วนตัว... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ปรับแผนกันตลอดเลย แต่ก็สนุ กนะคะ ผู้นําพาเราคิด ไม่เครียดกับการทํางาน หัวหน้ าเก่งพา
ทํางาน เราก็ลุยกัน เต็ม ที่ เพราะมีค นคอยให้การสนับ สนุ น อยู่... (ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์)

ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ เพิม่ เติมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ หลังจากผ่านกระบวนการวิจยั ในรอบที่ 1 ที่ส่งผลให้สมรรถนะทัง้ 2 สมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งู ขึน้ อธิบายได้ดงั นี้
1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางานทีส่ ะท้อนถึง
สมรรถนะด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ ดังนี้ มีการนําความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ทํางานมากขึน้ เช่น การใช้แอพพลิเคชันต่
่ างๆ ในมือถือมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ ทําให้เกิดความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ ในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการทํ า งาน อาทิ เ ช่ น Line, Messenger, Google drive, Facebook,
Youtube เป็ นต้น หรือใช้เป็ นสื่ออย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น การนํ า Kahoot มา
ใช้เป็ นเครื่องมือช่วยสอนและประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน การใช้บทเรียนออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม การนํ าเสนอผลโดยใช้ power point เป็ นต้น ความสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ทนั ที่เกิดปั ญหาขึน้ เมื่อใช้เทคโนโลยีมาในการทํางาน อาทิเช่น แนะนํ าการใช้เมื่อมี
ปั ญหาเกิดขึ้นในการใช้ส่อื ต่างๆ ในการสอน อาทิเช่น upload งานส่งครูทาง Google drive ไม่ได้
การนํา link ตามหน้าเว็ปไซต์ต่างๆ มาแทรกใน power point เพื่อใช้ในการนํ าเสนอผลงาน มีความ
รอบรู้ในหลากหลายเรื่อง อาทิเช่น เทคนิ คการสอนใหม่ๆ ทักษะการใช้ชีวิต ความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี เป็ นต้น และสามารถถ่ายทอดความรูน้ นั ้ ไปสูน่ กั เรียนและเพือ่ นร่วมงานได้
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ก็พยายามนํ าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสอนและการทํางานนะครับ นักเรียนสนใจมากขึ้น
ทีมงานก็ให้ต่นื ตัวในการทํางานมากขึน้ ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ผมก็ไ ปค้น คว้า จากหลายแหล่งนะครับ ทัง้ เรื่อ งของการจัด การเรีย นการสอนและการวัด ผล
ประเมินได้วธิ กี ารใหม่เลยนํ ามาใช้ นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึน้ ผลการเรียนรูข้ องนักเรียนดีขน้ึ
คงถูกกระตุน้ ด้วยสิง่ ทีส่ นใจและใกล้ตวั ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
เพื่อนๆ หัวหน้ ากลุ่มสาระฯ หลายคน นํ าความรูใ้ หม่ๆ มานํ าเสนอในที่ประชุม เช่น การสอน
STEM, ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทําให้ได้เรียนรูใ้ นเชิงลึกมากขึน้ ค่ะ แถมเรายังนํ าความรูท้ ่ี
ได้มาไปวางแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละแผนการทํางานของเราในอนาคตต่อไปได้... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
หัวหน้าชอบหาอะไรใหม่ๆ มาใช้ในการสอนครับ วันนัน้ ผมเห็นหัวหน้ าพานักเรียนไปเรียนห้อง
คอมฯ เสียงเด็กๆ หัวเราะกันใหญ่ สนุ กสนานกันใหญ่เลย ผมเลยแวะเข้าไปสังเกตดู หัวหน้าใช้คอมฯ
ต่อกับเครื่องฉายและให้ทุกคนตอบคําถามผ่าน App ที่ช่อื Kahoot น่ าสนุ กครับ ผมมาถามหัวหน้า
เลยรู้ว่าเป็ น การทดสอบการเรียนรู้ของนัก เรียนผ่าน App เป็ นการทบทวนความรู้ให้นัก เรียน และ
สะท้อนการสอนของครู เป็ นเหมือนเกมการแข่งขันรูปแบบหนึ่งครับ สนุกและใหม่มากๆ ผมนี่อง้ึ ไปเลย
หัวหน้าเลยมาถ่ายทอดให้กบั พวกเราเพื่อนํ าไปใช้สอนบ้าง เป็ นอะไรที่ทนั สมัยมากๆ เลยครับ ยกนิ้ว
ให้เลย... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)

2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางานทีส่ ะท้อนถึง
สมรรถนะด้านทักษะในการวางแผน ดังนี้ มีการวางแผนการทํางานที่เป็ นระบบ มีลําดับขัน้ ตอน
ชัดเจน กําหนดเป็ นกิจกรรมต่างๆ ขัน้ ตอนในการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น การสอนเสริมเพื่อ
การสอบ O-NET มีการกําหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม มอบหมายงาน กําหนดปฏิทนิ ดําเนินการ
ปฏิบตั กิ ารตามปฏิทนิ อาทิเช่น วิเคราะห์ขอ้ สอบ สร้างคลังข้อสอบ กําหนดผูร้ บั ผิดชอบสอน จัดทํา
ปฏิทนิ การนิเทศ จัดการทดสอบคล้ายการสอบจริงเป็ นต้น นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน สรุป
และรายงานการดําเนินงาน โดยแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบตามความถนัดและความสามารถของแต่ละ
บุคคล มีการวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาที่คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้ า เช่น ปั ญหาครูบอกว่าสอนไม่ทนั
ครบตามเนื้อหาของหลักสูตร และวางมาตรการการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน เช่น เชื่อมโยงเนื้อหาที่มี
ความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันหรือสามารถต่อยอดได้ให้ผนวกเข้าไว้ดว้ ยกันเลย จัดการสอนเพิม่
เวลาหลังเลิกเรียน ติวข้อสอบร่วมกันหลายๆ ห้อง เป็ นต้น การการส่งครูเข้ารับการประเมินครูดใี น
ดวงใจ กําหนดเป็ นกิจกรรมต่างๆ ในการคัดเลือกให้ชดั เจน เป็ นขัน้ ตอน เช่น เปิ ดรับสมัครผูส้ นใจ
แจ้งเกณฑ์การประเมิน แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลโดยหลายฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วม
ส่งผลการประเมินต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมและขัน้ ตอน
การดําเนิ นงานมีการกําหนดผู้รบั ผิดชอบและบทบาทหน้ าที่ในการทํางานที่ชดั เจน โดยออกเป็ น
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คําสัง่ เน้นทีก่ ารนิเทศ กํากับ ติดตามของฝ่ ายบริหาร เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุ นแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ย่างเต็มที่ เป็ นต้น
งานออกมาเป็ นระบบมากค่ะ มีการประชุมวางแผนร่วมกันบ่อย หัวหน้าเราวางภาพรวมของการ
ทํางานให้เป็ นอย่างดี มีขนั ้ ตอนการทํางานชัดเจน เปิ ดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นได้ด้วย...
(ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ได้รบั มอบหมายงานมาปุ๊ บ ก็เรีย กประชุ ม เลย วางแผนการทํา งานร่วมกัน โดยเริม่ จากการ
กําหนดกิจกรรมต่างๆ ลงไปถึงขัน้ ตอนในการดําเนินแต่ละกิจกรรม ชัดเจนมากในการนําไปปฏิบตั คิ ่ะ
ทําให้เห็นภาพการทํางานทัง้ หมดได้ไม่ยาก... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
ชอบตรงหัวหน้าเรามีความสามารถไปดึงคนอื่นๆ มาร่วมงานด้วยนี่แหล่ะ เก่งมาก คนที่มคี วาม
ถนัดและความสามารถในเรื่องที่เราต้องการ เช่น คนที่เก่งเขียนเอกสารเชิงวิชาการก็ให้มาร่วมด้วย
ช่วยกันชี้แนะแนวทางในการเขียนสรุปผลงานเพื่อขอรับการประเมินครูดใี นดวงใจ หรือเชิญคนที่ม ี
เทคนิ คการสอนเก่งๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั เป็ น ต้น... (ครูผู้สอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา)
มีการนํ าประเด็นปั ญหาที่เคยเกิดขึน้ มาเมื่อเทอมที่แล้ว มาวางแผนแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่วมกัน
และให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าอาจจะเกิดปั ญหาใดได้อกี และช่วยกันวางแผนป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
ทีเ่ ห็นได้ชดั เลยก็เรือ่ งการสอบโอเน็ตนี่แหล่ะ ปี น้ีหวั หน้าเราเอาจริงเอาจังมาก ๆ ให้นําข้อสอบที่สอบ
ย้อนหลัง 3 ปี มาร่วมกันวิเคราะห์ แล้วสร้างข้อสอบคู่ขนานเพื่อนํ ามาใช้ทดสอบนักเรียนจริงก่อนสอบ
ได้ผลมากครับ ครูเราได้ทบทวนตัวเองด้วยว่าทีส่ อนแล้วเด็กทําไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด แล้วมาวางแผน
ร่วมกันอีกที... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ดูทุกคนทํางานคล่องขึน้ กว่าเดิมมากค่ะ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระฯ กับเขาด้วย เห็น
การทํ างานของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระฯ เปลี่ย นไป มีก ารวางแผนการทํ า งานที่ช ัด เจนและรัด กุ ม มาก
มอบหมายงานให้แต่ละคนรับผิดชอบได้ตรงตามความสามารถเลย มีการหยิบยกประเด็นปั ญหา...
(ฝ่ ายบริหาร)

วงรอบที่ 2
กิจกรรมการวิจยั วงรอบที่ 2 เกิดจากพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการวิจยั วงรอบที่ 1 ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อาทิเช่น วิธกี ารพัฒ นาสมรรถนะยังไม่ชดั เจนในการนํ าไปปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิงานของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ย่ี งั ไม่เป็ นไปตามแผนพัฒนาสมรรถนะ เป็ นต้น
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2.1 การปฏิ บ ตั ิ ก ารเชิ งวิ พากษ์
กิจกรรมการวิจยั วงรอบนี้เหมือนกับการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงรอบที่ 1
แต่ผู้เข้าร่วมวิจยั ในส่วนของการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์มเี พียงหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ท่านัน้
โดยผูว้ จิ ยั จะขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามองค์ประกอบการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ดังนี้
2.1.1 ภาษาและวาทกรรม
ก) การให้ค วามหมายของสมรรถนะที่ จ าํ เป็ นของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการ
เรีย นรู้
หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้แ ละครูผู้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ย งั คงให้
ความหมายของคําว่า “สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู”้ เช่นเดียวกันกับรอบที่ 1
และสมรรถนะที่จําเป็ นที่จะต้องพัฒนาให้กบั หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ระกอบไปด้วย 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ม ที่ 1 กลุ่ม ของสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) ความรู้ความ
ชํานาญในวิชาชีพ 2) ความกระตือรือร้นในการทํางาน และ 3) วิสยั ทัศน์ในการทํางาน และกลุ่มที่ 2
กลุ่มของสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที่ ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) ทักษะในการ
วางแผน 2) คุณธรรมจริยธรรม และ 3) ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ซึ่งในการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูร้ อบแรก หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าควรจะ
พัฒนาเฉพาะสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วนก่อน 2 สมรรถนะ ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และ
ทักษะในการวางแผน ในรอบที่ 2 นี้กเ็ ช่นเดียวกัน
มีการเปลีย่ นแปลงภาษาในการให้นิยามสมรรถนะด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพและ
ทักษะในการวางแผน จากเดิม (บทที่ 3 หน้า 117) จากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้มคี วามกระชับยิง่ ขึน้
แต่ยงั คงความหมายเดิม ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั สรุปเป็ นนิยามสมรรถนะทัง้ 2 สมรรถนะใหม่ได้ดงั นี้
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ หมายถึง มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชา ทัง้ ความรูเ้ ชิงวิชาการ
และวิชาชีพ มีหลักการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลได้ตรงตามสภาพจริง มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทักษะในการวางแผน
หมายถึง ความสามารถในการวางแผนอย่างมีหลักการ สามารถนํ าไปปฏิบ ตั ิได้จริงและถูกต้อง
รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมต่ างๆ ในความรับ ผิดชอบให้บ รรลุ
เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
น่าจะยังคงหมายถึงคนทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ทัง้ ทางเชิงวิชาการและวิชาชีพ
เลย เน้นไปทีม่ หี ลักการในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตรงตามสภาพจริง ถูกต้อง
และชัดเจน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และถ่ายทอดให้ผอู้ ่นื ได้เรียนรูด้ ว้ ย... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เป็ นคนใฝ่ เรียนใฝ่ รอู้ ยูต่ ลอดเวลา ศึกษาหาความรูห้ ลากหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลต้องถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามสภาพจริง... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์)
สมรรถนะที่จําเป็ นของเรา ก็อยากพัฒ นาอย่างต่อเนื่องอีก เห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วดีใจนะคะรูส้ กึ
เหมือนตัวเองมีความรูม้ ากขึน้ และมีทกั ษะในการวางแผนมากขึน้ จากการทํากิจกรรมร่วมกันกับเพือ่ น
ร่วมงาน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ความหมายของทักษะในการวางแผนคงไม่ต่างจากเดิมมาก ปรับแค่ให้ขอ้ ความมันกระชับขึน้ แต่
concept เดิมก็คอื เป็ นความสามารถในการวางแผน แต่เป็ นการวางแผนแบบมีหลักการถูกต้องตาม
หลักวิชาการ นําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงยังคงรวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการต่างๆ และกิจกรรมในความ
รับผิดชอบให้สาํ เร็จลุลว่ ง... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
...นอกจากนี้น่าจะหมายถึงความสามารถในการจัดการของหัวหน้าเราในการบริหารงาน/โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอน มีหลักการ ปฏิบตั ไิ ด้จริงตาม
แผนทีว่ างไว้ ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

2.1.2 กิ จ กรรมและการปฏิ บ ตั ิ
ก) ปัญ หาและอุปสรรคจากการพัฒ นาสมรรถนะรอบแรก
1) การจัดการประชุมชีแ้ จงร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละ
ฝ่ ายบริหารในการประชุมวิชาการ เดือนละ 1 ครัง้ ทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานอยู่บา้ ง เช่น เมื่อ
ได้รบั นโยบายใหม่ๆ จากหน่ วยงานต้นสังกัดและต้องการการวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ป็ นการเร่งด่วน ทําให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากรอเวลาให้มกี ารประชุมร่วมกันก่อน
หรือเมือ่ เกิดปั ญหาขึน้ ในการพัฒนาสมรรถนะทีต่ อ้ งการคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเพือ่ การแก้ปัญหา
เป็ นการเร่งด่วนไม่สามารถทําได้อย่างทันท่วงที และช่วงเวลาที่ใช้ในการประชุมก็จํากัดด้วยเวลา
เนื่องจากมีประเด็นในการประชุมมาก เวลาทีใ่ ช้ในการประชุมน้อย หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
บางคนติดภารกิจเร่งด่วน
ติดขัดอยู่พอสมควรเลย บางปั ญ หารอไม่ได้ ประชุมเดือนละครัง้ งานบางอย่างก็เราก็รอไม่ได้
ต้องรีบแก้ไขด่วน แถมนโยบายใหม่ๆ มีเข้ามาตลอด ปรับเปลี่ยนตามกันจนหัวหมุน.. (หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
บางทีกส็ ง่ ตัวแทนมาเข้าประชุม ไม่เห็นความสําคัญของการประชุม แล้วมาบ่นว่าไม่รไู้ ม่เห็น งาน
บางส่วนก็ชะงักไป (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
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ผมว่ามันถูกจํากัดเวลามากไป บางคนก็มธี ุระด่วน ก็เข้าใจ บางคนไปราชการด่วน ก็ตอ้ งไป แต่ก็
ถือเป็ นข้อจํากัดทีต่ อ้ งแนวทางแก้ไขร่วมกัน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)

2) ภารกิจของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ มี าก ทําให้ประเมินหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเวลาสอนและว่างไม่ตรงกัน หรือมีภารกิจอื่นเร่งด่วนเข้า
มากก่อน อาคารเรียนที่สอนอยู่ห่างกัน ทําให้สงั เกตพฤติกรรมการทํางานและประเมินผลจากการ
ทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าควรจับ คู่เพื่อประเมินการทํางานกัน
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูร้ ว่ มประเมิน เพราะอยูใ่ กล้ชดิ ในการทํางานของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ย ส่วนของฝ่ ายบริหารเองควรกําหนดผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน
ให้ชดั เจนไปเลย ไม่ตอ้ งประเมินทุกๆ คนก็ได้ แบ่งกันหรือช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการทํางานและ
ประเมินผลการทํางานให้ช ดั เจน และให้บ นั ทึกการสังเกตพฤติกรรมทันทีท่ีพ บเห็น พฤติกรรมที่
ต้อ งการประเมิน แล้ว เน้ น ที่ก ารร่ว มกัน พูด คุ ย ในทีม บริห ารถึงการประเมิน ผลการทํ างานให้แ ก่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วนํ ามาใช้เป็ นข้อมูลในการประชุมร่วมกันกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ ่อไป
มีการประเมินตัง้ หลายแบบ การสังเกตทําให้เราเสียเวลาไปมาก กลายเป็ นภาระเลยที่ต้องจด
บันทึกสิง่ ที่สงั เกตเห็นอยู่ตลอด อยู่คนละตึกไปสังเกตยาก กลัวได้ขอ้ มูลที่ไม่เที่ยงตรง (หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ให้ค รูในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ช่วยสังเกตพฤติก รรมการทํางานของหัวหน้ า ก็ดีนะคะ เป็ นการ
ประเมินอีกวิธหี นึ่งที่น่าส่งดีต่อการประเมิน ทํางานอยู่ตึกเดียวกัน มีห้องพักที่เดียวกัน เวลาว่างยัง
ได้มาพูดคุยกัน แลกเปลีย่ นความคิดกัน (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

3) กิจกรรมการจัดการอบรม/สัมมนาให้แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้
หัวข้อทีจ่ ะจัดอบรม/สัมมนา รวมทัง้ รูปแบบการจัดควรจัดอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดกับเรือ่ งเดิม เป็ น
การวางแผนระยะยาวร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เห็นการ
เปลีย่ นแปลงของผลทีเ่ กิดจากการจัดอบรม/สัมมนา โดยเน้นไปทีเ่ รื่องทีส่ ามารถนํามาใช้ในการแก้ไข
ปั ญหา หรือการพัฒนางานในกลุ่มสาระการเรียนรูห้ รือในโรงเรียนได้จริง ที่สําคัญให้เขียนรายงาน
การเข้ารับการอบรม/สัมมนาทุกครัง้ และเขียนการนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ในการพัฒนางานต่อไป
การจัดอบรม ทําต่อเนื่องเลยดีท่สี ุด หรือนํ าเรื่องเดิมมาพัฒนาต่อ น่ าจะโอเคมากกว่า ต้องมานัง่
คิดหัวข้อใหม่ๆ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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น่ าจะติดตามผลจากการจัดการอบรมด้วย ว่ามีการนํ าไปพัฒนาในงานต่อไหม งานจัดอบรมให้
คุม้ ค่าหรือเปล่า ผลที่ได้รบั ถึงตัวนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานจริงๆ หรือเปล่า... (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าการศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง
ควรระบุ ประเด็นหรือหัวข้อที่ให้แต่ละคนสรุปกว้างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางเดียวกัน และในการจัด
รวบรวมเอกสารไม่รจู้ ะส่งทีใ่ คร ควรประสานกับฝ่ ายบริหารเพื่อมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบในส่วนนี้
ไป และเอกสารทีน่ ํามานําเสนอควรทําสําเนาแจกเพื่อนครูท่านอื่นด้วย เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองบรรลุ ผลสําเร็จสูงสุด ควรเปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมได้อภิปรายในสิง่ ที่หวั หน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้นํามานํ าเสนอในการประชุม แล้วนํ าไปปรับ ปรุงเพื่อการพัฒ นาเป็ นเอกสารเชิงวิชาการที่
สมบูรณ์ต่อไป
วุ่นวายกับการส่งงานมากเลย ไม่รู้จะส่งกับใคร ควรจะตัง้ คนรับผิดชอบสักคนเพื่อดูแลเรื่องนี้
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว ก็อยากนําเสนอความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามา บางทีถูกจํากัดด้วยวาระในการประชุม
ทีม่ มี าก นะจะเปิ ดเวทีให้ได้นําเสนองานในทีป่ ระชุมเฉพาะกิจไปเลย เพราะบางเรื่องมีรายละเอียดมาก
เวลาน้อยอาจไม่ครอบคลุมองค์ความรูท้ ค่ี วรได้รบั (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

5) ด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาของฝ่ ายบริหารทําให้การนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูย้ งั ไม่คอ่ ยเป็ นระบบ ไม่เป็ นไปตามปฏิทนิ
การนิเทศ จึงเห็นควรให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ิเทศกันเองด้วย เน้นไปทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะหรือ
คําปรึกษา แนะนํ าวิธกี ารหรือเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านเชิงบวก กระตุ้นและเสริมแรงในการ
ทํางานให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
ทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอแนะหรือข้อชีแ้ นะทีไ่ ด้จากการนิเทศ
เห็นได้ชดั ก็คงเป็ นปั ญหาเรื่องของเวลา ฝ่ ายบริหารเองก็ยงั เข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่เต็มที่ ภารกิจ
อื่นๆ มีเข้ามาตลอด ยังไม่เป็ นไปตามปฏิทนิ ทีก่ ําหนดไว้ คงต้องปรับกันอีกหลายอย่างเลย อย่างเรื่อง
แรกการให้ความสําคัญกับการนิเทศอย่างจริงจัง ปฏิบตั ติ ามปฏิทนิ ตามนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศตาม
สภาพจริง ให้ได้รจู้ ุดเด่นจุดด้อยในการทํางานของแต่ละคน... (รองฝ่ ายวิชาการ)
ให้เรานิเทศกันเองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ คงจะมีช่วงเวลาที่ว่างพอจะมาดูการทํางานของ
กันและกันบ้าง อาจจะไม่ต้องดูเต็มชัวโมง
่
อย่างน้อยก็ถอื ว่ามาให้กําลังใจกันในการทํางาน (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
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จัดการนิเทศกันเองระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ ไ็ ด้นะ ในลักษณะแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ น
การทํางานกัน ให้ขอ้ เสนอแนะกัน แนะนํากัน สนับสนุ นการทํางานของกันและกัน นอกเหนือจากการ
สอน อาจแนะนํ าเรื่องการทํางานเพราะหลายคนมีประสบการณ์ การทํางานมาก อาจช่วยแนะนํ าน้อง
สอนงานน้องในทีมหัวหน้ากลุม่ สาระฯ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

ข) ประสบการณ์จ ากการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
จากผลการประเมินสมรรถนะในรอบที่ 1 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะของหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้พฒ
ั นาขึน้ ไปในระดับหนึ่ง หลังจากสะท้อนผลการปฏิบตั ทิ าํ ให้ผรู้ ว่ มวิจยั อยาก
พัฒนาสมรรถนะให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ กี จึงเริม่ เข้าสู่กระบวนการวิจยั ต่อไป โดยเริม่ จาก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันสร้างแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ใหม่ โดยการพิจารณาคัดเลือกวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ จากการระดมความคิดร่วมกันของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ขอ้ สรุปว่า ในรอบแรกมีการพัฒนาสมรรถนะด้วย 3 วิธี ได้แก่ การจัดอบรม/
สัมมนา การประชุมเพื่อแก้ปัญหา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
จึงยังคงนํ า 3 วิธีน้ี มาให้ แล้วเลือกวิธีการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้จาก
ประสบการณ์ การทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นรอบที่ผ่านมา ได้ขอ้ สรุปว่า วิธีการที่
น่ าจะนํามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิม่ เติม ได้แก่ การมอบหมาย
งาน โดยให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูก้ ําหนดภาระงานเพิม่ เติมให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย
คนละ 1 โครงการใน 1 ปี การศึกษา ซึง่ เป็ นข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหารกับหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงเกิดเป็ นข้อสรุปร่วมกันว่า วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
รอบที่ 2 ได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) การประชุมเพื่อแก้ปัญหา 2) การมอบหมายงาน 3) การอบรม/สัมมนา
4) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ดิฉนั คิดว่าสิง่ ที่สาํ คัญที่สุดคือ การวางแผนการทํางานร่วมกัน ซึ่งวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือ การ
ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงข้อดีขอ้ จํากัดในการพัฒ นางานของตนเองและของกลุ่มสาระการ
เรียนรู.้ .. (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
การเชิญ วิท ยากรมาให้ค วามรู้เป็ น เรื่อ งที่ดี แต่ จ ะให้ดีก ว่า น่ าจะให้วิท ยากรที่ม ีค วามรู้ค วาม
เชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้มาถ่ายทอดความเป็ นวิทยากรผูท้ รงความรูใ้ ห้เราด้วย ซึ่งพวกเราเองจะได้
พัฒ นาตนเองจนสามารถเป็ น ผู้เชี่ย วชาญในเรื่อ งนัน้ ๆ และสามารถถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ได้ ผ่ า น
ข้อเสนอแนะจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ เป็ นการสร้างผู้ท่ีมคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด
องค์ความรูข้ องโรงเรียนเราอีกทางหนึ่งด้วย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
วิธกี ารทีเ่ ราควรจะคงไว้ทส่ี าํ คัญเลย คือการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเอง แล้วร่วมแชร์มนั
ต่อไปสูห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ยกัน และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อไป เป็ นวิธกี ารทีไ่ ม่
ง่ายในการปฏิบตั ิ สามารถทําได้ทุกช่วงเวลาทีเ่ ราว่างจากงานสอนหรืองานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย ที่
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สําคัญเดีย๋ วนี้ช่องทางการเรียนรูม้ มี ากมายหลายทางมากๆ ทําให้เราเรียนรูไ้ ด้ไม่ยาก เช่น ตามหน้า
web ต่างๆ ข่าวสารทางโทรทัศน์ วารสารวิชาการ หรือเอกสารตําราต่างๆ ล้วนเป็ นช่องทางให้เราได้
สืบค้น ค้นหา เพือ่ มาเติมความรูใ้ ห้ตนเองมากยิง่ ขึน้ ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
คราวก่อนทีเ่ ราจัดอบรม/สัมมนาก็ถอื ว่าประสบความสําเร็จนะคะ แต่ดฉิ นั คิดว่าเราควรจะออกไป
เข้ารับการอบรม/สัมมนาภายนอกองค์กรเราเองด้วยตามความสนใจของเราเลย เดีย๋ วนี้มใี ห้หวั ข้อให้
เลือกจํานวนมาก หลากหลาย เราก็เลือกที่เหมาะสมกับเรา แต่เน้นไปที่การขยายต่อความรูห้ รือสิง่ ที่
ได้รบั จากการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนามาไปให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ด้วย... (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
อีกหนึ่งวิธกี ารพัฒนาที่น่าสนใจ เท่าที่ไปศึกษามาเห็นว่าการมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบ เป็ น
เรื่องที่ท้าทายความสามารถในการทํางานเป็ นอย่างมาก ก็ให้ในทีม ฝ่ ายบริหารร่วมพูดคุยกัน เพื่อ
มอบหมายงานให้พวกเราทํา เทอมละ 1 งาน หรือ 1 โครงการ ก็น่าจะไหวนะคะ... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เห็นด้วยอย่างยิง่ เลยค่ะ กับการมอบหมายงานให้ทําเพิม่ เติม ถ้าเป็ นความต้องการของทีมพวก
เรา ดิฉนั คิดว่าฝ่ ายบริหารคงต้องประชุมปรึกษาหารือกันเป็ นการด่วนเลย เพือ่ ให้การพัฒนาหัวหน้าทีม
อย่างทุกๆ คน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พวกเราทุกคนได้พฒ
ั นาตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็ นที่
ยอมรับของทีมงานในกลุม่ สาระการเรียนรู้ ... (รองฝ่ ายวิชาการ)
...ไม่ถอื เป็ นการเพิม่ ภาระงานหรอกครับ ปกติก็จะมีโครงการใหม่ๆ เพื่อสนองนโยบายของต้น
สังกัดมาให้รบั ผิดชอบอยู่แล้ว ทําเพิ่ม อีกสักงานแล้วมัน เกิดผลดีกบั โรงเรียน ผมก็เห็น ด้วยนะครับ
สําคัญที่มอบหมายมาแล้วก็อยากให้ลงมาติดตามการทํางานของพวกเราด้วย มาให้กําลังใจเราบ้าง
ตามที่เห็นสมควร ขวัญและกําลังใจจากฝ่ ายบริหารสําคัญกับการทํางานมากเลย... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

ค) รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรียนรู้แ ละครูผู้สอนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ได้ส ร้าง
แนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันใหม่ในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อธิบายสรุปได้ว่า
การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1)
ประชุมวางแผน 2) กําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
4) สรุปและรายงานผลการพัฒนา และในส่วนของขัน้ ตอนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง จะประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประชุมเพื่อแก้ปัญหา 2) การมอบหมายงาน 3)
การอบรม/สัมมนา 4) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สรุปเป็ นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รอบที่ 2 ได้ดงั ภาพประกอบ 22
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ประชุม วางแผน*

การวางเป้ าหมาย

การเป็ นผูน้ ํา

การเสริมแรง*

ทํางานเป็ นทีม

กําหนดบทบาทหน้ าที่
การประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นา
สรุปและรายงานผล*

การมอบหมายงาน**
การอบรม/สัมมนา
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง*

การตัดสินใจ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
* ปรับภาษาทีใ่ ช้

** เพิม่ ขึน้ มาใหม่

ภาพประกอบ 22 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รอบที่ 2
จากภาพประกอบ 22 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูใ้ นรอบที่ 2 มีปัจจัยต่างๆ เพิม่ เติมจากรอบแรกที่มเี ข้ามีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่ง
ปรากฏชัดเจนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละขัน้ ตอน และเกิดการเปลีย่ นแปลงทางภาษาและ
วาทกรรมในบางปั จจัย ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อธิบายได้ดงั นี้ 1) การวางเป้ าหมาย มีการกําหนดเป้ าหมายร่วมกันของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน เป็ นเป้ าหมายทีว่ างไว้ร่วมกันในขัน้ ตอนของการ
ประชุมวางแผน กําหนดให้ชดั เจนว่าจะพัฒนาอะไรในตัวหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และจะพัฒนา
อย่างไรเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ 2) การเสริมแรง ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนและรองฝ่ ายวิชาการยังคงให้
การสนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่ อเนื่ อง เช่น การกล่าวชื่นชมการทํางาน มีการสนับ สนุ นอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ ลูกน้ อง
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย เป็ นต้น ในทุกกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เริม่ ตัง้ แต่ การประชุมเพื่อแก้ปัญหา การมอบหมายงาน การอบรม/
สัม มนา และการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง 3) การเป็ นผู้นํ า ในทีม หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้มีก าร
หมุนเวียนกันเป็ นผูน้ ํ าทีมในการทํากิจกรรมร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงบทบาทความเป็ น
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ผูน้ ํ าของผูน้ ํ าในการทํางาน เกิดบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางานร่วมกัน โดยใช้การเลือกกันเองของทีม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นการนํ าทีมกันทํางานในแต่ละครัง้ ทําให้เกิดภาวะของการเป็ นทัง้ ผูน้ ํา
และผูต้ ามที่ดี 4) การทํางานเป็ นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จะเห็นได้ชดั เจนในกิจกรรมการจัดการอมรม/สัมมนาที่เริม่ ตัง้ แต่การวางแผน รูปแบบการ
จัด การอบรม/สัม มนา การดําเนิ น การจัด อบรม/สัม มนา และการสรุป และรายงานผลการอบรม/
สัมมนา เป็ นต้น และในส่วนของกิจกรรมการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าทีก่ ารทํางานตามภารกิจที่
ได้รบั หมายร่วมกัน โดยมีทมี ฝ่ ายบริหารเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทําให้เกิดกระบวนการ
ทํางานกลุ่มโดยมีเป้ าหมายในการทํางานร่วมกัน ด้วยมีการทํางานร่วมกันบ่อยๆ ทําให้เกิดความรัก
ใคร่กลมเกลียวกัน เกิดความสามัคคีกนั ในการทํางาน เป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรมาก
ยิง่ ขึน้ 5) การตัดสินใจ ในรอบนี้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าการตัดสินใจเป็ นตัวแปรสําคัญใน
การพัฒนาสมรรถนะหลายขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การกําหนดบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบ การดําเนินการ
ตามแผนพัฒ นา จนถึงขัน้ สรุป และรายงานผลการพัฒ นา และในทุ ก ๆ กิจ กรรมในการพัฒ นา
สมรรถนะล้วนแล้วแต่ ต้องใช้การตัดสิน ใจเป็ น องค์ป ระกอบสําคัญ ในการทํากิจกรรมต่ างๆ การ
ตัดสินใจในทางทีด่ ี ทีถ่ ูกต้อง เป็ นทีย่ อมรับของทุกคน ย่อมส่งผลดีต่อการทํางาน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูเ้ องต้องพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เลือกวิธที ด่ี ที ส่ี ุด เป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อการทํางาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ช้กระบวนการตัดสินใจในหลายกิจกรรมในหลาย
ขัน้ ตอน ในส่วนของการดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะ ก็จําเป็ นต้องใช้การตัดสินใจใน
หลายเรื่อง อาทิเช่น ประเด็นที่จะนํ ามาประชุมเพื่อแก้ปัญหา กิจกรรม/โครงการที่จะมอบหมายให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ํา หัวข้อที่จะจัดอบรม/สัมมนาในโรงเรียน หรือประเด็นที่จะไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ นต้น 6) การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ยังคงเป็ นสิง่ ทีป่ รากฏอยู่กจิ กรรมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับรอบแรก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ยังคงเชื่อว่าการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองนอกจากจะทําให้องค์ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ มีความคงทนแล้วยัง
ทําให้เกิดความภาคภูมใิ จในการทํางานตามทีต่ นเองสนใจศึกษาและค้นคว้า ทําให้เห็นในคุณค่าของ
ตนเอง นอกจากนี้ยงั ได้เรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาดและความสําเร็จของตนเอง เนื่องจากต้องประมวลผล
สิง่ ที่เรียนรูม้ านํ าเสนอให้ทมี งานด้วย และ 7) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หลังจากได้ศกึ ษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ทําให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ชื่อมันใน
่
ความสามารถของตนเองมากขึ้น โดยความเชื่อดังกล่าวมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการทํางานและใช้
ดําเนินชีวติ ซึ่งส่งผลต่อการทํางานของแต่ละคน เมื่อเจอปั ญหาหรืองานที่ยากจะกลายเป็ นสิง่ ที่ทา้
ทาย และจะใช้ความพยายามในการแก้ไข ถึงจะทําผิดพลาดก็จะไม่โทษตัวเอง มองไปตรงทีต่ นเอง
อาจจะมีความพยายามไม่มากพอ หรือขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ เป็ นการประเมินตนเอง
และความเข้าใจถึงศักยภาพของตน จากการสะท้อนภาพในการทํางานของตน
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2.1.3 ความสัม พัน ธ์แ ละสังคม
ก) ปฏิ ส มั พัน ธ์ร ะหว่างหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ด ้ว ยกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ บั หัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ มี ากขึน้ กล่าวคือ มีการปรึกษาหารือกันเกีย่ วกับการเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง การ
พูดคุยในเรื่องทีไ่ ปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการระหว่างพัก ช่วงมาอยู่เวร
ตรงกัน เวลานัง่ รับ ประทานอาหารกลางวัน ที่โรงอาหาร หรือช่ วงที่มีกิจกรรมของโรงเรียน เช่ น
กิจ กรรมสวดมนต์ ไ หว้พ ระประจํา สัป ดาห์ กิจ กรรมการติว สอบ กิจ กรรมเข้า ค่ า ยวิท ยาศาสตร์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
ต่างๆ ฯลฯ เกิดความไว้วางใจกันในการทํางาน ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึน้ ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูม้ มี ากขึน้ ทัง้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทําให้บรรยากาศในการทํางานในโรงเรียนดีขน้ึ
พอมีกิจ กรรมร่วมกัน มากขึ้น เลยได้พูดคุยกัน มากขึ้น กว่าเดิม เช่น ช่วยกัน ดูแ ผนที่เขีย นว่า
ถูกต้องหรือเปล่า ขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง ช่วยกันเติมเต็มให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
เหมือนมีเรื่องคุยกันมากขึน้ เจอกันทีไ่ หนก็ทกั ทายกันได้ ปรึกษากันได้ ช่วงเวลาพักเทีย่ งปกติแค่
ทักทาย เดีย๋ วนี่มเี รื่องมาปรึกษากันมากขึน้ บางทีเราก็สนใจในเรื่องที่เพื่อนศึกษามา อยากรูเ้ พิม่ เติม
เลยแอบถามเป็ นการส่วนตัว... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
แอบมีคุยกับหัวหน้ ามากขึ้น ไม่ตงึ เครียดเหมือนเมื่อก่อน หัวหน้ าเราเป็ นกันเองมาขึ้น เก่งขึ้น
ด้วยนะ ถามอะไรไปก็ให้คําตอบได้ มีเรื่องอะไรใหม่ๆ ก็มาเล่าสู่กนั ฟั งค่ะ บรรยากาศในการทํางานดี
ขึน้ มาก... ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
เมื่อก่อนไม่กล้าถามค่ะ กลัว เดีย๋ วนี้หวั หน้าเราเปิ ดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นมากขึน้ รับ
ฟั งกันมากขึน้ ที่สาํ คัญแก้ปัญหาเก่งขึน้ วางแผนการทํางานเป็ นระบบมากขึน้ ในกลุ่มสาระฯ เราดูม ี
ความสุขกับการทํางานทุกคนเลยนะ... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)

ข) ปฏิ ส มั พัน ธ์ร ะหว่างหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก บั ฝ่ ายบริ หาร
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ บั ฝ่ ายบริหารมีมากขึ้น
เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือ มีการให้การสนับสนุนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้คาํ ปรึกษา
ข้อเสนอแนะ อํานวยความสะดวกให้ เห็นความสําคัญกับการตรวจแผนพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใส่ใจและปฏิบตั กิ ารนิเทศ กํากับ และติดตามการทํางานอย่างจริงจัง ตามปฏิทนิ
การนิเทศ พูดคุยสนทนากับหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นเชิงวิชาการมากขึน้ ในรูปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการมากนัก เป็ นกันเองกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยงั ให้กําลังใจในขณะทีห่ วั หน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาสมรรถนะตนเอง มีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการอบรม/สัมมนาและ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตัวเราเองก็ต้องใส่ใจหมันเติ
่ มความรูอ้ ยู่ตลอดเวลา พอลูกน้องมาถามจะได้ตอบได้ มีมาปรึกษา
มากขึน้ คงเลิกกลัวเราแล้วล่ะ ชอบนะ ขยันกันมากขึน้ ผมก็พยายามลงไปดูแลเขาให้มากขึน้ หรือถ้า
ติดภารกิจจริงๆ ก็จะมอบหมายให้รองไปดูแล... (ฝ่ ายบริหาร)
ผอ.เราลงมาร่วมกิจกรรมมากขึน้ ค่ะ หรือถ้ามาร่วมไม่ได้กส็ ง่ รองมาดู อย่างน้อยก็อุ่นใจค่ะ ทํางาน
แล้วก็ยงั มีคนมาคอยให้กําลังใจในการทํางานมากขึน้ มีให้ขอ้ เสนอแนะในการทํางานด้วย บางครัง้ ก็
อํานวยความสะดวกให้ ประสานงานให้เราแบบนี้ชอบมากค่ะ ไม่เหมือนเมื่อก่อน ... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
พอเข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนการทํางานกับเราก็ทาํ ให้เรารูส้ กึ เป็ นกันเองกับ ผอ.มากขึน้ นะ
ได้แชร์ความคิดกัน เราก็ได้เห็นในอีกมุมทีเ่ ราไม่เคยรู้ ติดขัดอะไรก็มาคอยช่วยเหลือ... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ฝ่ ายบริห ารมานิ เทศตลอดตามปฏิทิน เลย เราเลยต้องตื่น ตัวอยู่เสมอ งานที่เราส่งไปก็ต รวจ
กลับ มาอย่ า งรวดเร็ว ใส่ใจในการทํ า งานของเรามากขึ้น เยอะ ที่สํา คัญ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ เราอยู่
ตลอดเวลาทีเ่ ราต้องการ และมีการชื่นชม ให้กําลังใจเราในการทํางานด้วย มีกําลังใจขึน้ เยอะ (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

2.2 การปฏิ บ ตั ิ แ ละการสังเกต
การปฏิบ ัติแ ละการสังเกตในการวิจยั วงรอบที่ 2 เป็ น ขัน้ ตอนที่ค รูนํ าแนวทางการ
ปฏิบตั ริ ว่ มกันมาปฏิบตั ิ อธิบายได้ดงั นี้
2.2.1 ภาษาและวาทกรรม
ก) แผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ทุ ก คนเขีย นได้ส อดคล้อ งกับ แนวทางปฏิบ ัติ
ร่วมกันทีก่ ําหนดไว้ร่วมกัน แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางภาษาและเพิม่ รายละเอียดบางหัวข้อ พอสรุป
ดังนี้ จากเดิมแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูล ส่วนบุ ค คล ส่ว นที่ 2 รายละเอียดของการพัฒ นาสมรรถนะ และส่ว นที่ 3 สรุป แผนพัฒ นา
สมรรถนะตนเอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าควรปรับแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง เนื่องจาก
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีความใกล้เคียงกัน แต่เพิม่ ส่วนของคํารับรอง โดยปรับองค์ประกอบของ
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ยังคงประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อส่วนบุ คคล ส่วนที่ 2
รายละเอียดของการพัฒนาสมรรถนะ และส่วนที่ 3 คํารับรอง อธิบายเพิม่ เติมได้ดงั นี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 รายละเอียดของการพัฒนาสมรรถนะ รายละเอียดยังเหมือนเดิม แต่ในส่วน
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ที่ 3 คํารับรอง ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ สนอแผนนี้ต่อฝ่ ายบริหารให้ลงลายมือชื่อ/วันทีก่ ํากับไว้
แล้วให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปเป็ นข้อสรุปร่วมกันว่า แผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของการพัฒนา
สมรรถนะ และคํารับรอง จะได้โครงร่างของแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก ข
ผมว่ า ส่ว นของรายละเอีย ดของการพัฒ นาสมรรถนะกับ สรุ ป แผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
รายละเอียดใกล้เคียงกันมากต่างกันตรงการลําดับความสําคัญของสมรรถนะที่เราต้องการพัฒนา ซึ่ง
เรากําหนดไว้แล้ว ว่าจะพัฒนาอะไรก่อนหลัง ตัดส่วนที่ 3 ออกเลยก็ไม่ได้ทําให้ขอ้ มูลส่วนไหนหายไป
นะครับ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ใช่ครับ ผมก็ว่าส่วนที่ 2 กับส่วนที่ 3 แทบไม่ต่างกันเลยนะครับ เราเอามาผนวกกันเลยดีกว่า ก็
ครอบคลุมหัวข้อทีต่ อ้ งการนะ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ส่วนของคํารับรอง ทีเ่ ป็ นข้อตกลงของเรากับผูบ้ ริหาร เรานํามาเป็ นหัวข้อหลักเลยก็ดนี ะค่ะ นํามา
เป็ นส่วนที่ 3 ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของแผนพัฒนาฯ ของเรา... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี)

ข) วิ ธ ีก ารพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
จากผลการสะท้อนการปฏิบตั งิ านในรอบที่ 1 พบว่า วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะที่
ใช้ในการพัฒ นาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 3 วิธี ได้แก่ การประชุมเพื่อการ
แก้ปั ญ หา การจัดอบรม/สัม มนา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ น วิธีการที่เหมาะสมให้ค ง
วิธีการดังกล่าวไว้ดงั เดิม จากนัน้ ผู้วจิ ยั จัดกิจกรรมระดมความคิดให้ผู้ร่วมวิจยั ทุกคน ได้สะท้อน
ความคิดเกีย่ วกับการนํ าวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะไปใช้ ข้อดีและข้อจํากัด และช่วยกันหาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะอื่นๆ เพิม่ เติมอีก ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนได้นําเสนอแนวทางการปฏิบตั ิท่เี กิดจากการ
เรียนรูใ้ นการปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองเป็ นวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะทีท่ ุกคนพิจาณา
แล้วว่าเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอีกวิธหี นึ่ง คือ การมอบหมายงาน โดยให้ฝ่ายบริหารเป็ นคนมอบหมาย
งานให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละคน
ศึกษาเรือ่ งนี้มาพอดีคะ่ ว่าการมอบหมายงาน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เราประสบความสําเร็จในการ
ทํางานนะ ด้วยภารกิจทีท่ า้ ทายความสามารถ ผมว่าเหมาะสมทีส่ ดุ แหล่ะทีจ่ ะนํามาเป็ นอีกหนึ่งวิธกี าร
พัฒนาสมรรถนะให้กบั พวกเรา... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
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เห็นด้วยนะครับ เท่าทีฟ่ ั งเพือ่ นๆ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั มา และผมก็ไปศึกษาเพิม่ เติมเพราะสนใจ
ในเรือ่ งนี้อยูแ่ ล้ว คิดว่าจะเอามาใช้กบั ลูกน้องอยูพ่ อดี เป็ นอะไรทีน่ ่าสนใจและคิดว่าเราเองก็สามารถทํา
ได้ เป็ นการกระจายงานไปสูผ่ รู้ บั ผิดชอบทีม่ คี วามถนัดและความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน จากฝ่ ายบริหาร
สูพ่ วกเราคนรับนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั .ิ .. (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)

จะเห็น ได้ว่า วิธีการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เกิด
เปลี่ยนแปลงจากรอบแรกที่เดิมมี 3 วิธี ได้แก่ 1) การประชุม ยังใช้การประชุมระหว่างทีมหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ หมือนเดิม แต่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าควรจัดให้มกี ารประชุมเฉพาะ
กิจ ในกรณีท่เี กิดปั ญหาขึน้ หรือจัดให้มกี ารประชุมบางกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่มี ปี ั ญหาร่วมกัน และ
ควรปรับภาษาจาก “การประชุม” เป็ น “การประชุมเพื่อแก้ปัญหา 2) การมอบหมายงาน เป็ นวิธกี าร
พัฒ นาสมรรถนะที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรอบแรก หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าควรมีการเพิ่ม
ความรูค้ วามสามารถและทักษะในการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการมอบหมาย
งานพิเศษจากฝ่ ายบริหารให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ํา อย่างน้อยคนละ 1 โครงการใน 1 ปี
การศึกษา ซึง่ เป็ นข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหารกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) การอบรม/
สัมมนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่านอกจากการจัดอบรม/สัมมนาให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ องในรอบแรก ควรเพิม่ เติมด้วยการเข้าร่วมอบรม/สัมมนากับหน่ วยงานภายนอกตามความ
สนใจหรือ ตามความถนั ด เข้า ร่ว มอบรม/สัม มนาตามบทบาทหน้ า ที่ไ ด้ ร ับ ผิด ชอบหรือ ได้ ร ับ
มอบหมายจากฝ่ ายบริหาร ซึ่งในรอบนี้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นควรขยายผลไปให้ครูผสู้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้มสี ่วนร่วมในการอบรม/สัมมนาด้วย 4) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ห็นว่าเป็ นเรื่องทีด่ แี ละมีประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็ นอย่างมากจึงเห็นควรทีจ่ ะขยายผล
ต่ อจากการเรียนรู้ข องหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ู่ทีมหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกัน ไปสู่
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ย แล้วจัดเรียบเรียงเพื่อเผยแพร่เป็ นเอกสารวิชาการของโรงเรียน
ลําดับต่อไป สรุปได้ว่า วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นรอบที่ 2 มี 4 วิธี
ได้แก่ การประชุมเพื่อการแก้ปัญหา การมอบหมายงาน การจัดอบรม/สัมมนา และการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
กับเรื่องบางเรื่องที่ตอ้ งการการแก้ไขปั ญหาเร่งด่วน ก็น่าจะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
ทัง้ ในกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ อง หรือภายในกลุ่มสาระฯ เพราะปั ญหาบางอย่างเรารอไม่ได้ ต้องรีบแก้ไข
เป็ นการด่วน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
น่ าสนใจมากค่ะ ถือเป็ นการท้าทายความสามารถของพวกเราเลย ที่จะให้รบั ผิดชอบโครงการ
พิเศษตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากฝ่ ายบริหาร เป็ นการจุดประกายความคิดให้พวกเราได้คดิ ... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
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ผมเห็นด้วยนะครับ กับการมอบหมายงานพิเศษให้ทํา เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พวกเราได้แสดง
ความสามารถกัน อย่ า งเต็ ม ที่ เพราะบางครัง้ เราเองก็ ม องไม่ เห็ น ว่ า ตัว เองมี ค วามถนั ด หรือ มี
ความสามารถในเรื่องใดอีกบ้าง ในมุมมองของผู้บริหารอาจจะเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเรา
เป็ นเรือ่ งทีท่ า้ ทายดีครับ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
ไม่น่ามีปัญหานะคะ มอบหมายมาก็ใช่ว่าเราต้องรับผิดชอบทําเพียงคนเดียว เราก็มที มี งานของ
เราอยู่ เราก็คอยกํากับ ติดตามอีกที เผื่อขาดเหลืออะไรจะได้คอยช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้
ไม่ใช่การโยนงานแน่ ๆ ค่ะ จะได้เกิดความภาคภูมใิ จในการทํางานร่วมกันด้วย เห็นด้วยกับวิธกี ารนี้
มากๆ เลยค่ะ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ดิฉนั ว่าสิง่ ทีท่ มี เราเรียนรูม้ าไม่น่าจะหยุดทีท่ มี ของเรานะคะ การขยายต่อสิง่ เหล่านี้ไปยังคนอื่นๆ
น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า ทัง้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระฯ เราเอง หรือผูท้ ส่ี นใจจากหน่ วยงานภายนอก...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

2.2.2 กิ จ กรรมและการปฏิ บ ตั ิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกันทีก่ ําหนดไว้รว่ มกัน
โดยการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง และนํ าแผนพัฒนาดังกล่าวไปใช้จริง ซึ่งมีรายละเอียดที่
ต่างจากแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกันที่เคยปฏิบตั ใิ นรอบที่ 1 ในบางประเด็น สรุปได้จากการทํากิจกรรม
ดังกล่าวดังนี้
ก) การจัด ทําแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง (IDP)
หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เห็ น ว่ า ขัน้ ตอนในการจัด ทํ า แผนพัฒ นา
สมรรถนะตนเองยังคง มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ประเมินตนเอง 2) ประชุมร่วมกันกับฝ่ ายบริหาร 3)
ดําเนินการพัฒนา และ 4) ติดตามผล ส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปรับเป็ น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนา
สมรรถนะตนเอง และส่วนที่ 3 คํารับรอง ซึง่ ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ยังคงมีรายละเอียดเหมือนเดิม
แต่ปรับส่วนที่ 3 เป็ นคํารับรอง แทนตารางสรุปรายการพัฒนาสมรรถนะตนเองทีม่ คี วามใกล้เคียงกับ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาสมรรถนะในส่วนที่ 3 คํารับรอง เป็ นส่วนทีใ่ ห้หวั หน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ สนอแผนนี้ต่อฝ่ ายบริหารให้ลงลายมือชื่อและวันที่กํากับไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลังจากที่
ฝ่ ายบริหารพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว จะถือ
ว่าแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ัน้ สมบูรณ์ สรุปเป็ นขัน้ ตอนการ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองได้ดงั ภาพประกอบ 23
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ขัน้ ตอนในการจัดทําแผนฯ ผมว่าครอบคลุมแล้วนะครับ มาปรับส่วนรายละเอียดของแผนดีกว่า
บางอย่างผมว่ามาทับซ้อนกัน อย่างส่วนที่ 2 กับส่วนที่ 3 นํามารวมกันเลยก็ได้นะครับ สาระของมันคง
เดิมไม่ได้หายไปไหน ส่วนคํารับรองดึงมาเป็ นอีกหัวข้อเลย ในส่วนที่ 3 แทน (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ที่สาํ คัญในส่วนที่ 3 นี่แหล่ะ เน้นไปที่การลงนามร่วมกันทัง้ 2 ฝ่ าย เพื่อให้แผนเราสมบูรณ์ มาก
ยิง่ ขึน้ ทําให้รวู้ า่ ฝ่ ายบริหารรับทราบตามนัน้ แล้ว จะให้แก้ไขอะไรก็จะได้ปรับเปลีย่ นก่อนทีเ่ ป็ นแผนที่
สมบูรณ์... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบแผนให้ดว้ ย ดูความถูกต้อง สมบูรณ์ของแผน ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงมา จะได้ดําเนินการปรับแก้ไขหรืออาจต้องชีแ้ จงให้เข้าใจตรงกัน ก่อนลงชื่อร่วมกัน...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
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ประเมิ น ตนเอง
ติ ด ตามผล

ประชุม ร่ว มกัน

ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นาฯ

การวางเป้ าหมาย

ประชุม วางแผน

การเป็ นผูน้ ํา

การเสริมแรง

ทํางานเป็ นทีม

กําหนดบทบาทหน้ าที่
การประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นา

การมอบหมายงาน
การอบรม/สัมมนา

สรุปและรายงานผล

การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
การตัดสินใจ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง

ภาพประกอบ 23 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รอบที่ 2
ข) ผลจากการพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
ผลจากการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ สรุป ได้ต าม
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทัง้ 4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
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1. ประชุมวางแผน
1.1 ในการวิจ ัย รอบนี้ หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ย ัง ต้ อ งพัฒ นา
สมรรถนะเดิมที่ได้พฒ
ั นารอบที่ 1 ได้แก่ ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน
ซึง่ ถือเป็ นสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูย้ งั คงต้องเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ร่วมกันในกลุ่มของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเขียนให้ชดั เจน
ก่อน แล้วนําเสนอฝ่ ายบริหารเพือ่ เป็ นข้อตกลงร่วมกัน ถือเป็ นพันธะสัญญาในการทํางานของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการลงนามทัง้ 2 ฝ่ าย จากนัน้ ก็เริม่ พัฒนาตนเองตามแผนดังกล่าวเป็ น
เวลา 4 เดือน โดยมีผวู้ จิ ยั และฝ่ ายบริหารร่วมสังเกตพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เมื่อสิน้ สุดการพัฒนาตนเองตามแผนแล้วให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ระเมินสมรรถนะ
ตนเอง และประเมิน ทีม หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ และเปิ ดโอกาสให้ฝ่ ายบริห ารร่ว มในการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูด้ ว้ ย
1.3 ให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ระเมินสมรรถนะตนเอง 3 ระยะ
ได้แก่ ก่อนการพัฒนา ขณะดําเนินการพัฒนา และหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการพัฒนา และให้มกี าร
ประเมิน หัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้โดยเพื่อ นหัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้อ่ืน ฝ่ ายบริห าร และ
ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสว่ นร่วมในการประเมินด้วย
1.4 ให้ฝ่ายผู้บริหารมอบหมายงานพิเศษให้แก่หวั หน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ
1.5 ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ กึ ษาและค้นคว้าเรื่องทีส่ นใจ คนละ
1 เรือ่ ง สรุปความรูท้ ไ่ี ด้รบั แล้วเตรียมมานําเสนอในทีป่ ระชุมประจําเดือนของฝ่ ายวิชาการ
พัฒ นาต่อเนื่องเลย สมรรถนะเดิมทัง้ 2 สมรรถนะ คิดว่ายังคงเป็ นสมรรถนะที่เราควรพัฒ นา
อย่างเร่งด่วนก่อน (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ยังคงต้องเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ให้ครอบคุลมภาระงานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เขียนให้
ละเอียดก่อนส่งฝ่ ายบริหารตรวจสอบและลงนามอีกครัง้ แล้วพัฒนาตนเองตามแผนที่เขียนไว้ โดยมี
การติดตามและประเมินผลการทํางานเป็ นระยะจากฝ่ ายบริหาร และมีผวู้ จิ ยั คอยสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานตลอดจนเสร็จสิน้ กระบวนการ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ให้เราได้ประเมินตนเอง เพื่อนกลุ่มสาระอื่นประเมิน ฝ่ ายบริหาร และครูในกลุ่มสาระของเราร่วม
ประเมินการทํางานของพวกเราด้วย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ให้ประเมินร่วมกันทัง้ 3 ช่วงเลย ก่อนดําเนินการ ขณะทีด่ าํ เนินการ และเมือ่ สิน้ สุดการดําเนินการ
เป็ นการประเมินรอบด้าน จากหลายฝ่ ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเลย... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
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โครงการพิ เ ศษที่ ฝ่ ายบริห ารมอบหมายก็ ใ ห้ ม ี แ ค่ 1 โครงการก็ พ อ เป็ นโครงการที่ อ ยู่
นอกเหนื อจากที่มใี นแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของเรานะ เป็ นเรื่องใหม่เลยหรือเป็ นเรื่องที่มนี โยบาย
เร่งด่วนมาก... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
...ในเรื่องที่สนใจศึกษาหาความรู้ ก็คนละเรื่องเดียวก็พอ สรุปให้ได้สาระสําคัญมานํ าเสนอในที่
ประชุม แล้วค่อยส่งต่อฝ่ ายทีร่ วบรวมและเรียบเรียงงาน เพื่อทําเอกสารเป็ นรูปเล่มอีกที... (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)

2. กําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ขียนพรรณนางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากฝ่ าย
บริหารตามคําสังเป็
่ นทัง้ หน้าทีก่ ารเป็ นผูน้ ําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิเช่น งานพิเศษอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย เช่น งานการเงิน-พัสดุ งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ ครู
ผูด้ ูแลหอพักนักเรียน ฯลฯ งานรับผิดชอบโครงการต่างๆ และหน้ าที่การสอน เช่น ครูผูส้ อนกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ต่ างๆ ครูผู้ส อนกิจกรรมลูก เสือ-เนตรนารี ชุ ม นุ ม แนะแนว ฯลฯ โดยมีการระบุ
บทบาทหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบอย่างชัดเจน ฝ่ ายบริหารสามารถนํ าเสนอเหตุผลของการมอบหมายงาน
ได้อย่างชัดเจน โดยยึดตามความรูค้ วามสามารถและความถนัดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ต่
ละคน มีการหมุนเวียนงานตามความเหมาะสมให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถรอบด้าน หลังจาก
เขียนพรรณนางานเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอต่ อฝ่ ายบริหารร่วมกันพิจารณาแล้วลงนามเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ก็ต้องเขียนให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภาระงานนะ ทัง้ งานหลักงานเสริม ดูจากคําสังได้
่ เลย
เพิ่มเติมในการส่วนของโครงการพิเศษอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย ก็เขียนลงไปให้ครบ ก่อนนํ าส่งฝ่ าย
บริหาร... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ต้องระบุให้ชดั เจนนะ งานสอน งานบริหาร งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย แล้วนํ าส่งฝ่ ายวิชาการ
อีกทีเพือ่ ตรวจสอบ และลงนามเห็นชอบ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
งานบางอย่างก็ตอ้ งหมุนเวียนกันทํา ตามความเหมาะสมและความถนัด กระจายความรับผิดชอบ
กันไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

3. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ป ฏิบ ัติต ามแผนพัฒ นาตนเองของแต่ ล ะคนที่
ร่วมกันกําหนดไว้ ข้อสรุปที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองอธิบายตาม 4
กิจกรรมหลัก ดังนี้
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3.1 การประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เห็น ว่ า ให้จ ัด ประชุ ม คราวเดีย วกัน กับ การ
ประชุมฝ่ ายวิชาการเลย ถ้ามีป ระเด็น ปั ญ หาใดที่เกี่ยวข้องเฉพาะบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จดั
ประชุมต่างหากเป็ นครัง้ คราวไปเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ไม่เสียเวลามากเกินไป และ
เน้นการร่วมแสดงความคิดในหลากหลายมุมเพื่อให้เห็นความคิดในมุมกว้าง หลากหลาย แล้วค่อย
สรุปร่วมกันเป็ นแนวทางการแก้ไข หรือวิธกี ารป้ องกันปั ญหาในลําดับต่อไป ซึง่ ในรอบการวิจยั รอบนี้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนมีการประชุมเพือ่ แก้ปัญหาต่างๆ พอสรุปได้ดงั นี้
3.1.1 การส่งครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า
จะหมุนเวียนกันเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เพือ่ ให้ทุกคนพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และบาง
เรื่องที่ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนก็ไม่ต้องส่งคนเข้ารับการอบรม
หรือถ้าเรื่องไหนสําคัญก็ให้มาขยายต่อกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรูห้ รือในโรงเรียน เน้นให้มกี าร
รายงานผลการเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาทุกครัง้ ไป แล้วเสนอฝ่ ายบริหารให้รบั ทราบ และใช้
เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกคนเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาต่อไป
3.1.2 การขอรับ การประเมิน ครูดีในดวงใจ ได้ข้อ สรุ ป ร่ว มกัน ว่ า จะ
ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการทีโ่ รงเรียนแต่งตัง้ จากการเสนอชื่อของฝ่ ายบริหารและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคัดเลือกในระดับสถานศึกษาก่อน ผลปรากฏ มีผูส้ มัครทุกกลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ ยกเว้ น กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ศิ ล ปะ ที่ บ อกว่ า ยัง ไม่ พ ร้อ มที่ จ ะรับ การประเมิน จากนั ้น
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ได้แก่ ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี แล้วส่งชื่อไปเพื่อเข้าการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกในระดับ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่อไป ผลปรากฏว่า ตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของโรงเรียนไม่ผา่ นการคัดเลือกในระดับเขตพืน้ ที่
ปกติไม่ค่อยมีใครอยากส่งหรอกค่ะ เราน่ าจะสร้างเป็ นข้อตกลงร่วมกันเลย เพราะครูเราจะสอน
อย่างเดียวคงไม่ได้ มันต้องพัฒนาตนเองไปด้วย โลกเปลีย่ น เราเป็ นครูในยุคใหม่กต็ อ้ งปรับเปลีย่ นให้
เข้ากับสังคมในยุคปั จจุบนั ด้วย ไม่งนั ้ ก็ไม่มใี ครอยากถูกประเมินหรอกก เพราะคิดว่าเสียเวลา เหนื่อยก็
เหนื่อย อยากพักมากกว่า ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงก็เพียงแต่นํางานทีม่ อี ยู่มานําเสนอเท่านัน้ เป็ นการรวบรวมงาน
ของตัวเองจากการทํางานที่ผ่านมา ว่าเหมาะสมและเป็ นไปตามเกณฑ์ของเขาหรือเปล่าเท่านัน้ ...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ใครคิดว่าตนเองมีผลงานโดดเด่นก็มาสมัครเข้ารับการประเมินได้ แข่งกับเกณฑ์ เราก็จะเริม่ จาก
แข่งในกลุ่มสาระฯ เดียวกันก่อน ตามเกณฑ์เลย แล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกันว่าใครจะเป็ นตัวแทนใน
แต่ละกลุม่ สาระฯ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
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เป็ นหัวหน้ าเขาก็ต้องกระตุ้นเขาให้ส่งเพื่อรับการประเมินต่างๆ เป็ นหลักให้ทีมงานของตัวเอง
ผลักดันและให้การสนับสนุ นลุกน้องอย่างต่อเนื่อง ชีใ้ ห้เห็นความสําคัญของการเข้ารับการประเมินว่า
ทําไปเพื่ออย่างน้อยก็เป็ นการพัฒนาตนเอง ให้ได้ต่นื ตัวอยูเ่ สมอ ใฝ่ เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นการสร้าง
ชื่อเสียงให้ตวั เราเองและโรงเรียนอีกด้วย.. (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)

3.2 การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน (เป็ นกิจกรรมทีเ่ พิม่ มาจากรอบแรก) ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า
ให้ผู้บริหารมอบหมายงานพิเศษให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ต่ละคนทําคนละ 1 งาน โดยให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ร้างทีมงานเอง แล้ววางแผนการดําเนินงานตัง้ แต่ต้นจนจบโครงการ/
กิจ กรรมที่ได้รบั มอบหมาย ผลปรากฏว่ า หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ส ามารถปฏิบ ัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รบั มอบหมายได้ผลสําเร็จเป็ นอย่างดี คณะทํางานหรือผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมายในครัง้ นี้
เราปรึกษาหารือกันในทีมฝ่ ายบริหาร มอบหมายงานไปตามความเหมาะสม ผลงานออกมาดีทุก
คนเลย เห็นความสามารถของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทีโ่ ดดเด่นขึน้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เขาได้ทาํ ให้สงิ่ ที่
ท้าทายความสามารถ จากการสร้างทีมงานของเขาเอง เราฝ่ ายบริหารก็ได้แค่ให้คําแนะนําและอํานวย
ความสะดวกให้... (รองฝ่ ายวิชาการ)
เป็ น งานพิเศษที่ฝ่ ายบริห ารมอบหมายให้ทํา คนละ 1 งาน หรือ 1 โครงการพิเศษ เราเลือ ก
ทีม งานเราเอง วางแผนการทํางานเองตัง้ แต่ ต้น จนจบ ตื่น เต้น และท้าทายความสามารถมากครับ
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
ชอบมากค่ะ เป็ นอะไรที่ท้าทายความสามารถมากๆ คิดเองทําเอง วางแผนเองตัง้ แต่ต้นจนจบ
ทีมงานก็พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เราเองก็ภูมใิ จที่ผลงานออกมาดี เป็ นที่ยอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน รวมทัง้ ฝ่ ายบริหาร... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

3.3 การอบรม/สัมมนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก
อย่างน้อยคนละ 1 ครัง้ และร่วมกันจัดการอบรม/สัมมนาในโรงเรียนอีก 4 ครัง้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1) การอบรมจัดกรอบงานกลุ่มบริหารวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา 2)
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแนว STEM : พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ศตวรรษที่ 21 3) อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ STEM และ 4) การประชุม
เชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง IDP (ขยายต่อจากรอบที่ 1) โดยหัวข้อที่ 1
และ 2 โรงเรียนนํ าทีมโดยรองฝ่ ายวิชาการและทีมหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นผู้ดําเนิ นการ
จัดการอบรมเอง ส่วนหัวข้อที่ 4 ให้ผูว้ จิ ยั ประสานทีมวิทยากรมาให้ความรูแ้ ละปฏิบตั ิกจิ กรรม ใน
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หัวข้อเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (IDP) ซึง่ ในการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาทุกครัง้
ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนเขียนรายงานผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาส่งฝ่ ายบริหารด้วย
สรุปข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการอบรม/สัมมนา มีดงั นี้
3.3.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ อี งค์ความรูม้ ากขึน้ ในเรื่องที่ได้รบั
การอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนา
3.2.2 หัว หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพึงพอใจในภาครวมอยู่ใน
มากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วเห็นได้ว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามพึงพอใจมาก
ที่สุดต่อประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการนํ าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการได้จริง และมีขอ้ เสนอแนะว่าควร
จัด การสัม มนาเช่ น นี้ อีก โดยขยายต่ อ ยอดความรู้ไปสู่ค รูผู้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้จ ากการ
ถ่ายทอด
3.3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดทักษะในการวางแผนการทํางาน
ร่วมกันมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ํ าองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปต่อ
ยอดเพือ่ ใช้ในทํางานในกลุ่มสาระการเรียนรูห้ รืองานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้เป็ นอย่างดี
3.3.4 การเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูม้ ปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันมีการแลกเปลีย่ นความคิดกัน มีการพูดคุยซักถามกันในกลุ่ม
บรรยากาศในการทํากิจกรรมค่อนข้างดี มีเสียงหัวเราะ รอยยิม้ และการหยอกล้อกันภายในกลุ่ม
3.3.5 มีการสรุปองค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั จากอมรม/สัมมนาที่เป็ นประโยชน์
ต่อเพือ่ นร่วมงานคนอื่น มีการนําความรูด้ งั กล่าวไปขยายผลต่อครูและบุคลากรในโรงเรียน
อบรมจากหน่ วยงานภายนอก 1 ครัง้ เราจัดกันเอง 4 ครัง้ กําลังดีเลย ไม่ต้องห่วงเรามีทมี งานที่
เข้ม แข็ง สามารถประสานวิท ยากรที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถมาได้ เราก็ แ ค่ เป็ นสื่อ กลางในการ
ประสานงานก็ พ อ ส่ ว นการเตรีย มอื่ น ๆ เราก็ ใ ห้ ลู ก ที ม ช่ ว ย... (หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ)
น่ าสนใจนะ เพราะเราเองก็เห็นผลดีจากการทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง แต่กอ็ ยากทําให้มนั
ถูกต้อง ชัดเจนมากขึน้ และเราเองก็น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการนํ าเสนอความรูต้ รงนี้ให้ทมี งานของ
เราด้วย ขยายผลการอบรมเป็ นของทัง้ โรงเรียนเลยก็ยงิ่ ดี ให้หวั หน้ากลุ่มสาระฯ มาเป็ นวิทยากรผูช้ ่วย
ในการถ่ายทอดความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงของตนเองไปสูท่ มี งานต่อไป... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
นอกจากจะได้องค์ความรูใ้ นเรื่องที่อบรมแล้ว ยังได้แนวทางการนํ าไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
อีกด้วย ครบสูตรการอบรม/สัมมนาเลย มีความรูแ้ ละสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้... (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย)
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หัวหน้าเราคิดเก่งขึน้ วางแผนได้ครอบคลุม เกิดปั ญหาน้อยมาก มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อ
ต้องเผชิญกับปั ญหา เรียกได้วา่ พร้อมรับทุกสถานการณ์เลยทีเดียว... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์)
หลังการอบรม เราสนิทกับหัวหน้าเรามากขึน้ นะ มีอะไรคราวนี้เราก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั
การได้ทาํ กิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ นี่ ทําให้เราสนิทและวางใจกันมากขึน้ นะ เป็ นการสร้างบรรยากาศทีด่ ี
ในการทํางานจริงๆ... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

3.4 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ คนละ 1 เรื่อง ได้ดงั นี้1) การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย) 2) วิธีก ารสอนสํ า หรับ ครูมือ อาชีพ (หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิ ต ศาสตร์) 3) Stem Education กับ การพัฒ นาทัก ษะในศตวรรษที่ 21 (หัว หน้ ากลุ่ม สาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์) 4) การจัดการชัน้ เรียนของครูมอื อาชีพ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ) 5)
ทักษะภาษาอังกฤษกับการพัฒนาวิชาชีพครู (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ) 6)
คุณธรรมสําหรับครู (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา) 7) การบริหารและออกกําลังสมอง
(หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก ษา) 8) ครูไทยกับ ไอที (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี) หลังจากทีน่ ําเสนอความรูท้ ไ่ี ด้เรียนรูม้ าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคน
แล้ว ให้จดั ส่งเอกสารไปที่ค รูธุรการที่ได้รบั มอบหมายจากฝ่ ายบริห ารให้รวบรวมและเรีย บเรียง
เอกสารเพือ่ จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
ซึ่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็นว่านอกจากจะเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าวใน
โรงเรียนแล้วควรจะเผยแพร่ไปให้โรงเรียนอื่นหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย และจัด
เวทีสมั มนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ภายในโรงเรียน โดยการนําทีมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึ ก
การเป็ นผูน้ ําในการด้านการวางแผน การถ่ายทอดความรู้ และการทํางานร่วมกันเป็ นทีมของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็ นอะไรที่ดมี ากๆ เลยนะคะ กับสิง่ ที่ได้ไปเรียนรูก้ นั มา มีประโยชน์มากๆ เราน่ าจะทําเอกสาร
สรุปเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วยจะยิง่ ดีมากๆ เลย... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
ขยายต่ออีกเลยครับผมว่า จัดเวทีสมั มนากันเลย ให้ครูเราทุกคนได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน จัดเป็ น
ตามความสนใจหรือจะจัดให้ทุกๆ คนเข้าร่วมพร้อมกันหมดเลยก็ได้ เราจัดกันเองนี่แหล่ะครับดีท่สี ุด
แล้ว... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
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สรุป ข้อค้นพบที่ได้จากการเรียนรูด้ ้วยตนเองในการพัฒ นาสมรรถนะให้กบั
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดงั นี้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นวิธกี ารที่ส่งเสริมให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูม้ คี วามรับผิดชอบในการเรียนรู้ สร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการกํากับอย่างต่อเนื่องของ
ฝ่ ายบริหาร ซึ่งตัวผูบ้ ริหารเองควรมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างเป็ นแบบ มีบนั ทึกร่องรอย
หลัก ฐานตามสภาพที่แ ท้จ ริง มีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาร่ว มกับ หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ ต่อยอดใช้ในการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อไป
4. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
หลังจากดําเนิ นการพัฒ นาสมรรถนะตามแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเองแล้ว
สรุปผลทีไ่ ด้จากการพัฒนาสมรรถนะ แล้วรายงานผลการดําเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนาการทํางาน
ต่อไป พอสรุปได้ดงั นี้
4.1 ก่อนการพัฒนาสมรรถนะตนเองตามแผนพัฒนา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ป ระชุ ม วางแผนร่ว มกัน กับ ฝ่ ายบริห ารเพื่อ สร้า งความเข้า ใจที่ต รงกัน ในปฏิบ ัติง านตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเองที่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ขียนและขอเสนออนุ มตั กิ ารปฏิบตั โิ ดย
ผู้บ ริห าร ผู้วิจ ัย เป็ นผู้อํ า นวยความสะดวกในการประชุ ม โดยหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้นํ า
แผนพัฒ นาสมรรถนะของตนเองมาใช้ในการประชุ ม ด้ว ย สรุป ได้ว่า 1) สมรรถนะที่ต้อ งพัฒ นา
ประกอบไปด้วย ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ และทักษะในการวางแผน 2) เราใช้เวลาในการ
พัฒ นาสมรรถนะรอบที่ 2 นี้ ใน 1 ภาคเรียน (4 เดือน) 3) ผู้บ ริหาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีส่ งั เกตพฤติกรรมการทํางานและบันทึกผลของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แล้วส่งผลทีไ่ ด้กบั ผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ว่ ยวิจยั เพือ่ นําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
เป็ นการวางแผนร่วมกันระหว่างเรากับฝ่ ายบริหาร ถึงการปฏิบตั งิ านให้ตรงตามแผน โดยหน้าที่
หลัก คือเรานี่ แหล่ะเป็ นผู้ป ฏิบตั ิ โดยได้รบั ความเห็นชอบของฝ่ ายบริห าร... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
หน้าทีข่ องเรา ก็คอื นําแผนพัฒนาฯ ทีเ่ ราสร้างไว้มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้เวลา 1 ภาคเรียน
เช่นเดียวกับรอบที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือนคงเห็นพัฒนาการหรือการเลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ไม่มากก็น้อย
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
ไม่ใช่แค่พฒ
ั นาตนเองอย่างเดียวนะ ต้องสังเกตการณ์ ทํางานของตนเองและเพื่อนกลุ่มสาระอื่น
ด้วย ประเมินทัง้ ตนเองและผูอ้ ่นื ...(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ส่วนผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยก็ทาํ หน้าทีส่ งั เกตการทํางานของพวกเรา บันทึกผลทีไ่ ด้ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้
ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายของการพัฒ นาหรือไม่... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี)
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4.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ขียนแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูบ้ นพืน้ ฐานตามขีดความสามารถในตําแหน่ ง
หน้าที่ ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และการปฏิบตั งิ าน ทีส่ อดคล้องกับภาระงานของแต่ละคน
ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประเมินตนเอง การประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการสรุปผลการจัดทํา IDP สูก่ ารนําไปปฏิบตั ิ อธิบายได้ดงั นี้
4.2.1 การประเมินสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้
สมรรถนะหลัก (ความรู้ค วามเข้าใจในวิชาชีพ ) และสมรรถนะในตํ าแหน่ งหน้ าที่ (ทัก ษะในการ
วางแผน) โดยหัว หน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ประเมิน ตนเอง หัว หน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้อ่นื ฝ่ าย
บริหาร และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้ร่วมประเมิน โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน ผล
ปรากฏว่า 1) จากการประเมินตนเอง ด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.61 ส่ว นในด้านทัก ษะในการวางแผน มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ ากับ 4.70 2) จากการ
ประเมินโดยผูบ้ ริหาร ด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 ส่วนใน
ด้านทักษะในการวางแผน มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 3) จากการประเมินโดยหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูอ้ ่นื ด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ส่วนใน
ด้านทักษะในการวางแผน มีค่าคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 และจากการประเมินครูผสู้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ส่วนในด้าน
ทักษะในการวางแผน มีคา่ คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.49
4.2.2 หลังจากให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ระเมินตนเอง และฝ่ าย
บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ประเมินแล้ว จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (IDP) ทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ ว่ามีความ
ชัดเจน และครอบคลุมการพัฒนามากน้อยเพียงใด มีการระบุเป้ าหมายและระยะเวลาในการปรับปรุง
พัฒนาตนเองที่ชดั เจนหรือไม่ โดยฝ่ ายบริหารจะให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนากลับสู่หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรีย นเป็ น รายบุ ค คลไป โดยภาพรวมหัว หน้ ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ทุ กคนสามารถเขีย น
แผนพัฒนาสมรรถนะได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมภาระงานในหน้าทีท่ งั ้ หมด สามารถประเมินจากการ
พัฒนาได้อย่างเป็ นรูปธรรม เมื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้รบั ข้อเสนอแนะจากฝ่ ายบริหารแล้ว
นํามาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว ให้ลงลายมือชื่อร่วมกันใน IDP ทีจ่ ดั ทําขึน้ ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา แล้วนําไปใช้จริงตอไป
แผนพัฒ นาสมรรถนะตนเองที่จ ดั ทําขึ้น ผมว่าเหมาะสมถือว่าสมบูรณ์ ม ากกว่ารอบแรกมาก
สังเกตจากการนําไปใช้จริง ปฏิบตั ไิ ด้ไม่ยาก เห็นผลที่เกิดจากการพัฒนาทีเ่ ป็ นรูปธรรม ตรวจสอบได้
มีรอ่ งรอยหลักฐานครบถ้วน เป็ นแผนทีม่ คี วามครอบคลุมภาระงานของหัวหน้ากลุม่ สาระฯ ของเรา ทําให้
ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถนําไปใช้ได้ ผมเข้าไปติดตาม ก็เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ (ฝ่ ายบริหาร)
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พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะผมว่าเรามาถูกทางแล้ว แผนที่เราพัฒนามารอบที่สองนี้
ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมการทํางานของพวกเรามากขึน้ ถือเป็ นแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองที่ส มบู ร ณ์ เพราะได้ผ่ า นกระบวนการพัฒ นามาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ถู ก ต้อ งตามหลัก วิช าการ...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
ข้อเสนอแนะจากผูบ้ ริหารสําหรับเราสําคัญมากค่ะ ให้เราได้รวู้ า่ สิง่ ทีเ่ ราทําถูกหรือผิด ควรปรับแก้ไข
อย่างไรบ้าง อีกอย่างเป็ นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเรากับผูบ้ ริหาร ได้พูดคุยแลกเปลีย่ นกัน
มากขึน้ ... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
การลงนามร่วมกัน ถือเป็ น พัน ธะสัญ ญาอย่างหนึ่ ง เป็ น การบังคับ เราไปในตัวให้ป ฏิบ ัติต าม
ข้อตกลงนัน้ เป็ นการยืนยันว่าแผนนัน้ ผ่านการรับรองจากฝ่ ายบริหารให้นําไปใช้ได้... (หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)

4.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูป้ ฏิบตั งิ านตามภาระงานในหน้าที่ท่ไี ด้รบั
มอบหมายทัง้ ด้านการสอนตามตารางสอนที่ฝ่ายวิชาการกําหนดไว้ และงานในบทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามแผนพัฒนาสมรรถนะที่กําหนดไว้ตามแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่ง
กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะตามพัฒนาสมรรถนะตนเอง มี 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเพื่อ
แก้ปัญหา การมอบหมายงาน การอบรม/สัมมนา และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง อธิบายได้ดงั นี้
4.3.1 หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้ประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับ
แนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญ หาใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การส่งครูเข้ารับ การอบรม/ประชุ ม /
สัมมนา เพื่อให้ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนได้พฒ
ั นาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ให้เข้าอบรมที่
ตรงกับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ถ้าเป็ นด้านการสอนให้หมุนเวียนกันเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/
สัมมนา ตามความเหมาะสม ให้มสี รุปและรายงานผลการเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาทุกครัง้
แล้วนํามานําเสนอในการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนัน้ ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ รุป
การเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาของสมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอฝ่ ายบริหารให้รบั ทราบ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณาผู้เข้ารับ การอบรม/ประชุม/สัมมนาในครัง้ ต่อไป 2) การขอรับ การ
ประเมิ น ครู ดีใ นดวงใจ ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ส่ ง ผู้ ท่ี มีคุ ณ สมบัติ เข้า รับ คัด เลื อ กจาก
คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากโรงเรียน แล้วส่งชื่อไปเพื่อเข้าการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก
ในระดับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่อไป
...เป็ นการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน กับความรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกัน การอบรมก็เหมือนกัน ให้
เลือกที่ตรงกับงานของแต่ละคนก่อน แล้วพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างอื่น... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

219
ไปอบรมมาแล้วก็อยากให้สรุปและรายงานผลมาด้วยทุกครัง้ อย่างน้อยเป็ นฐานข้อมูลอย่างนี้ใน
การเข้ารับการอบรมครัง้ ต่อไป ความรูบ้ างอย่างให้นํามาเผยแพร่ต่อในกลุม่ สาระฯ หรือบางเรื่องอาจจะ
ต้องนําเข้าทีป่ ระชุมโรงเรียน ตามลักษณะเนื้อหาสาระทีไ่ ปรับความรูม้ า... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์)
ให้ส่งทุกคนที่มคี ุณ สมบัติต ามเกณฑ์ก ารประเมิน เลย ค่อยไปตัดสิน ตรงระดับเขตพื้น ที่ต่อไป
อยากให้ทุกคนตื่นตัวและพัฒ นาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนเรากับฝ่ ายบริห ารก็จะเป็ นแรงผลักดัน
ส่งเสริมและสนับสนุนทุกคนได้มโี อกาสรับการประเมิน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)

4.3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้รบั มอบหมายงานพิเศษ จากฝ่ าย
บริหาร ได้ทงั ้ หมด 5 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษสําหรับครู (กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ) โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี) โครงการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ ิลปะ) โครงการค่ายบูรณาการ (กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
บางงานจะมอบหมายพิเศษให้ช่ว ยกัน ทํา ประสานมือ ประสานใจกัน เลย เป็ น โครงการใหญ่
สามารถจัดพร้อมกันได้กจ็ ดั พร้อมกันเลย เป็ นการประหยัดทรัพยากรอย่างหนึ่ง และใช้มนั อย่างคุม้ ค่า
ทีส่ ดุ แต่เวลาสรุปและรายงานผลให้แยกการรายงานตามกลุม่ สาระฯ ของตนเอง... (ฝ่ ายบริหาร)
8 กลุ่มสาระฯ มีโครงการพิเศษตัง้ 5 โครงการให้รบั ผิดชอบ ก็ถือว่ามากพอสมควรเลย ก็ต้อง
ตื่นตัวในการทํางานอย่างมาก และยิง่ ได้ทําร่วมกับกลุ่มสาระฯ อื่น ยิง่ ต้องประสานพลังกันอย่างมาก
เราเองก็ตอ้ งมาร่วมพูดคุยกันก่อนจะประชุมรวมกับลูกน้อง วางกรอบ วางแผนการทํางานกว้างๆ พอ
เป็ นแนวทางให้นําไปคิดต่อกันได้... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

4.3.3 หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ทุ ก คนได้ เข้า รับ การพัฒ นาจาก
หน่ วยงานภายนอก อย่างน้อยคนละ 1 ครัง้ และร่วมกันจัดการอบรม/สัมมนาจากการประสานงาน
ของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ จํานวน 3 เรื่อ ง ได้แ ก่ 1) การอบรมจัด กรอบงานกลุ่ ม บริห าร
วิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา 2) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการ
จัด การเรีย นการสอนแนว STEM : พัฒ นาการเรีย นรู้ข องผู้เ รีย นศตวรรษที่ 21 3) อบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ STEM และ ส่วนอีก 1 เรื่องผูใ้ ห้ผวู้ จิ ยั ประสานทีม
วิท ยากรมาให้ค วามรู้แ ละปฏิบ ัติกิจ กรรม ในหัว ข้อ เรื่อ ง “การประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก ารการจัด ทํ า
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แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง IDP” โดยให้ทุกคนเขียนรายงานสรุปส่งฝ่ ายบริหารทุกครัง้ ทีเ่ ข้ารับการ
อบรม/สัมมนา
คงเหมือ นรอบแรกที่ห ลัง จากผ่ า นการอบรม/สัม มนามาก็ใช้ร ายงานผลมาด้ว ยทุ ก คน เป็ น
ฐานข้อมูลอย่างดีในการพิจารณาหลายเรื่องๆ เช่น ความดีความชอบ การส่งคนเข้ารับการอบรม/
ประชุม/สัมมนาในครัง้ ต่อไป ที่สําคัญถือเป็ นผลงานอย่างหนึ่งของเราด้วย นํ าไปพัฒนาต่อยอดได้...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)
การเข้ารับอบรม/สัมมนาก็เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการเรียนรูใ้ ห้เราได้วธิ หี นึ่ง เดีย๋ วนี้มหี น่ วยงาน
ต่ างๆ ที่จ ดั อบรม/สัม มนามากมาย เราก็เลือ กได้ต ามความสนใจเลย ดู ท่ีเหมาะกับ งาน สามารถ
นําไปใช้ได้จริง หรือเป็ นเรือ่ งในความสนใจอื่นๆ ก็ได้ (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)

4.3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วสรุป
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ า คนละ 1 เรื่อง แล้วนําเสนอความรูท้ ไ่ี ด้เรียนรูใ้ นทีป่ ระชุมของฝ่ ายวิชาการ หลังจาก
ครบทุกคนแล้ว ให้นําส่งเอกสารที่สรุปเรียบร้อยแล้วส่งไปที่ครูธุรการที่ได้รบั มอบหมายจากฝ่ าย
บริหารให้รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารเพื่อจัดพิมพ์มานํ าเผยแพร่ทงั ้ ในโรงเรียน และหน่ วยงานที่
สนใจต่อไป
ยังให้มกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความสนใจ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง แล้วสรุปความรูท้ ่ี
ได้มานําเสนอในที่ประชุมฝ่ ายวิชาการ เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั อีกครัง้ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ)
ได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวใหม่เพิม่ เติมมาอีก 1 เรื่อง แล้วมารับเพิม่ เติมจากเพือ่ นๆ อีกคนละ 1 เรื่อง เป็ น
การเพิม่ รอยหยักในสมอง ได้เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย และฝึ กสรุปองค์ความรูท้ ไ่ี ด้มาเป็ น
เอกสารเชิงวิช าการ เพื่อส่งต่อฝ่ ายธุรการที่ได้รบั มอบหมายในการรวบรวมและเรียบเรียงต่อไป...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี)

2.2.3 ความสัม พัน ธ์แ ละสังคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามคิดกันมากขึน้ มีคําพูดหยอก
ล้อเล่นกัน มีเสียงหัวเราะและรอยยิม้ เกิดขึน้ ในเวลาประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนเริม่
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เกิดการยอมรับฟั งความคิดเห็นของกันและกันมากขึน้ โดยยึดเหตุผล
เป็ นสําคัญ เมื่อมีงานทีฝ่ ่ ายวิชาการมอบหมายมีการแบ่งงานกันอย่างเป็ นระบบ ผลัดกันเป็ นผูน้ ําและ
ผูต้ ามทีด่ ี เปิ ดโอกาสให้เพื่อนวิพากษ์การทํางานได้ โดยยึดหลักความถูกต้องปราศจากอคติ และให้
การร่วมมือกันในการทํางานเป็ นอย่างดี เมื่อเกิดปั ญหาในงานมีการพูดคุยกันถึงการแก้ปัญหา ขอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ และแก้ไขการทํางานอย่างมีเหตุผล มีการพูดคุยกันในเรื่องการสอน
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กับพฤติกรรมนักเรียนทีแ่ สดงออกมา ทัง้ ทางบวกและทางลบเพื่อวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน ประสาน
การทํางานได้รวดเร็วขึน้
บรรยากาศเป็ นกันเองมาเลยค่ะ ทํางานสะดวกขึน้ ไม่ตงึ เครียด ไม่อายทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ถ้าเอาเหตุผลมาเป็ นตัวตัง้ เราก็รบั ได้นะ ลูกน้องขยันคิดและแสดงความคิดเห็น งานดูเป็ นระบบ
มากขึน้ อยูค่ นละกลุม่ สาระก็ไม่มปี ั ญหา... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)
หัวหน้ามีมุขเยอะค่ะ หาอะไรมาให้เราขํากันได้ตลอด แต่เวลาประชุมก็เอาการเอางานมากเลย มี
คําตอบให้กบั ทุกปั ญหาทีถ่ าม ชัดเจนมากขึน้ ค่ะ (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ตอนมีปัญหาในเรื่องการสอน เมื่อก่อนไม่กล้าถามหัวหน้ า เกรงๆ ยังไงไม่รู้ กลัวเขาว่าเราไม่รู้
เรือ่ ง ตอนนี้มอี ะไรรีบปรึกษาเลย หัวหน้าเราก็มขี อ้ แนะนําดีๆ ให้ได้ตลอด... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ)
เลยชอบการประชุ ม ไปเลย หัว หน้ า มีส าระดีๆ มีใ ห้ เราได้ เรีย นรู้ น่ า สนใจค่ ะ เรื่อ งใหม่ ๆ
บรรยากาศในการประชุมต่างจากเดิมมาก มีการแสดงความคิดเห็นมากขึน้ (ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)

2.3 การสะท้อ นผลการปฏิ บ ตั ิ
จากการทํากิจกรรมการวิจยั วงรอบที่ 2 ตัง้ แต่เริม่ ต้นการปฏิบตั ิการวิจยั เชิงวิพากษ์
ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการสังเกต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ าย
บริหาร ได้สะท้อนภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อธิบายได้ 2 ส่วน ดังนี้
2.3.1 ผลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ทัง้ 4 กิจกรรม
ได้แก่ การอบรม/สัมมนา การมอบหมายงาน การประชุมเพื่อแก้ปัญหา และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อธิบายได้ดงั นี้
1) มีการจัดอบรม/สัมมนาและเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา 4 ครัง้ ต่อ 1 ภาค
เรียน และเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจากหน่ วยงานภายนอกตามที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
โดยหัว หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนสําคัญ ในการจัดการอบรม/ประชุม และเข้ารับ การอบรม/
ประชุมด้วย ซึง่ เรื่องทีน่ ํ ามาจัดการอบรม/สัมมนาเป็ นเรื่องทีน่ ่ าสนใจ สามารถนํามาใช้ได้จริงในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สามารถนํ ามาพัฒนางานได้ บางเรื่องสามารถนํ าไปปรับปรุงและแก้ไขปั ญหาของ
นักเรียน ได้เป็ นอย่างดี มีการฝึ กความเป็ นผูน้ ําในด้านการวางแผนดําเนินการจัดอบรม/สัมมนา และ
แสดงความรูค้ วามสามารถของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ห้เป็ นที่ประจักษ์ โดยให้หวั หน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรูม้ าเป็ นวิทยากร
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เป็ นการเติมเต็มความรูห้ ลายด้านเลยค่ะ อบรมกับหน่ วยงานภายนอกสนุ กดีค่ะ ได้เพื่อนใหม่
เยอะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางานจากมุม มองของเพื่อนร่วมวิช าชีพ และได้ป ระชาสัม พัน ธ์
โรงเรียนไปในตัว ส่วนในโรงเรียนก็ได้มโี อกาสเป็ นวิทยากรเอง ให้ความรูเ้ พื่อนร่วมงาน ตื่นเต้นแต่ก็
ท้าทายความสามารถมากค่ะ มีเพื่อนร่วมงานช่วยกัน รูส้ กึ ว่าต้องตื่นตัวในการทํางานอยูต่ ลอดเวลาเลย
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
ได้ฝึกการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด่ ขี องเราด้วย จากการร่วมกันจัดการฝึ กอบรมในโรงเรียนของเรา
เป็ นการแสดงความสามารถของเราให้เพื่อนร่วมงาน ให้ลูกน้ องเราได้เห็นและได้รบั การยอมรับจาก
ฝ่ ายบริห าร เรียกว่าทํางานกัน เต็ม ที่ เต็ม กําลังเลยค่ะ... (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

2) การมอบหมายงานพิเศษจากฝ่ ายบริหาร ซึ่งเป็ นวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะที่
เพิม่ มาจากรอบแรก ฝ่ ายบริหารมอบหมายงานพิเศษมาให้แล้ว บางงานทําร่วมกันกับกลุ่มสาระการ
เรียนรูอ้ ่นื ฝึ กการทํางานร่วมกัน โดยผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้าง
ทีมงานเอง แล้ววางแผนการดําเนินงานตัง้ แต่ตน้ จนจบภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผลทีไ่ ด้รบั ก็คอื งาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายพิเศษมาประสบผลสําเร็จ คณะทํางานหรือผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบตั งิ านพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมายในครัง้ นี้
เห็นได้ชดั เจนกับผลทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม งานทีเ่ รามอบหมายให้หวั หน้ากลุ่มสาระฯ ไปประสบ
ความสําเร็จทุกงาน เห็นร่องรอยหลักฐานการทํางานทีเ่ ป็ นรูปธรรมมาก... (รองฝ่ ายวิชาการ)
ออกจะชุ ล มุ น ในตอนแรกที่ไ ด้ร บั มอบหมายมา แต่ ฝ่ ายบริห ารก็ม าให้ ข้อ เสนอแนะและให้
คําปรึกษาตลอดการทํางาน จนสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทุกฝ่ ายเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เราเอง
ก็ ภู ม ิ ใ จนะที่ ง านที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายพิ เ ศษประสบผลสํ า เร็ จ (หั ว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ)
เป็ นวิธที ่เี ห็นผลชัดเจนมาก ผลจากการทํางานค่อนข้างเป็ นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานในการ
ทํางาน ตรวจสอบได้ ประเมินผลแล้วว่าคุม้ ค่ากับการบริหารจัดการจริงๆ เป็ นอีกภารกิจทีท่ า้ ทาย และ
ควรพัฒนาต่อยอดต่อไป... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)

3) มีการจัดให้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหารในการประชุมวิชาการ เดือนละ 2 ครัง้ ซึง่ เป็ นไปตามสิง่ ทีส่ ะท้อนผลการปฏิบตั ิ
มาจากรอบแรก ซึง่ ทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ เี ปิ ดโอกาสได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั มากขึน้ ทัง้
สิง่ ที่เป็ นความสําเร็จในการปฏิบตั งิ าน อุปสรรคและปั ญหาที่เกิดในการทํางาน พร้อมแนวทางการ
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แก้ไขปั ญหาร่วมกันของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคน ทําให้ภาพของการทํางานชัดเจนขึน้ เป็ น
ระบบมากขึน้
มีการประชุมมากขึน้ กว่าเดิม ทําให้เราได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ได้ร่วมพูดคุยถึงความสําเร็จจาก
การทํางานเพื่อร่วมยินดีในการทํางานของกันและกัน พูดคุยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อุ ปสรรคและ
ปั ญหา เพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไปในอนาคต ภาพของการทํางานร่วมกันมีมากขึน้ ครับ... (หัวหน้า
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา)
ชอบที่ได้มาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน ทําให้ลดอุปสรรคและปั ญ หาที่จะเกิดขึ้นลงไป
ได้มาก บางครัง้ ความคิดของเรา แต่กถ็ ูกเปิ ดขึน้ จากไอเดียของเพื่อนๆ ที่ร่วมเสวนากัน หลากหลาย
ความคิดดีครับ นําไปใช้ในการแก้ปัญหาในงานของเราได้... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ)

4) ผลจากการเรียนรูม้ าด้วยตนเอง มีการนํ ามาจัดทําเอกสารรวมเล่มในเชิง
วิชาการ สามารถใช้ในการเผยแพร่แก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ท่ีสนใจ และหน่ วยงาน
ทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากทีมผูเ้ ชีย่ วชาญทีโ่ รงเรียนขอความอนุ เคราะห์
ให้ตรวจสอบ และฝ่ ายบริหารของโรงเรียน จากนัน้ ทําการ Upload ไฟล์เอกสารดังกล่าวหน้า web
site ของโรงเรียนเพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรูเ้ ชิงวิชาการสู่สาธารณชนและเป็ นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
เป็ นการเผยแพร่ค วามรู้เชิงวิช าการจากสิ่ง ที่เราเองได้ส ืบ ค้น มาให้ แ ก่ ผู้ ท่ีส นใจ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ซึ่งถูกรวบรวมและเรียบเรียงเป็ นเอกสารรวมเล่มอย่างดี ผ่านการตรวจสอยจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน เหมาะสมทีจ่ ะนําไปเผยแพร่ได้ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)
การเผยแพร่ค วามรู้เชิงวิช าการจากทีม งานของเรา ได้ร บั การยอมรับ จากเพื่อ นร่ว มงานใน
โรงเรียนและฝ่ ายบริหาร จากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก โรงเรียนจึงจัดทําเอกสารดังกล่าวเผยแพร่สสู่ าธาร
ชน เพื่อเป็ นการเผยแพร่องค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั และประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปในตัวด้วย (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)

2.3.2 ผลจากการพัฒนาสมรรถนะตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รอบที่ 2
ผลทีไ่ ด้จากพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการประเมินตนเอง
ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นผูป้ ระเมิน ผล
จากการประเมิน พบว่า 1) ผลจากการประเมินตนเองของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 2) ผลจากการประเมินโดยฝ่ ายบริหาร มี
คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีคา่ เฉลีย่

224
เท่ากับ 4.50 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.57 3) ผลจากการประเมินสมรรถนะโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื มีคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้
ความชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และทักษะในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
และ 4) ผลจากการประเมินโดยครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และทักษะในการ
วางแผน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 กล่าวคือ สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการ
ประเมินในวงรอบการวิจยั รอบแรก
สูงกว่า 4.00 ทัง้ สองสมรรถนะเลย จากการประเมินของทุกฝ่ าย จะเห็นแนวโน้มของการพัฒนา
ของเราอย่างต่อเนื่อง ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาได้ส่วนหนึ่งก็จากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทีมเรา และได้รบั
การสนับสนุ นอย่างดีและต่อเนื่องจากฝ่ ายบริหารอีกด้วย... (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
ผลการประเมินสมรรถนะในภาพรวมของพวกเราในรอบนี้ภาพรวมอยู่ในระดับมากทัง้ หมดเลย
เป็ นการสะท้อนภาพจาการทํางานของพวกเราจริงๆ ทําให้เราได้ความคิดว่าเราควรจะต่อยอดการ
พัฒ นานี้ไปให้เพื่อนร่วมงานเราด้วย ทําให้องค์กรของเราเข้มแข็งขึ้น (หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย)
ชอบทีเ่ ห็นหัวหน้างานของเราเก่ง ทัง้ ในด้านความรอบรูท้ ด่ี ูเหมือนมีมากขึน้ ตอบทุกคําถามของ
เราได้มากขึน้ และบริหารจัดการงานในกลุม่ สาระฯ ของเราเป็ นระบบมากขึน้ ทํางานด้วยความสบายใจ
ไม่กดดัน สนุ กกับการเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน มีหวั หน้าเป็ นแรงเสริมในการทํางาน งานเราก็สาํ เร็จไปได้
ด้วยดี... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
หัวหน้าเราจัดสนใจเร็วขึน้ กว่าเดิม และมีเหตุผลให้เราได้ทุกครัง้ ในการทํางาน รับนโยบายมาก็
พาพวกเราทําได้อย่างไม่ตดิ ขัดอะไร หรือมีอุปสรรคก็ไม่มาก เห็นภาพความเป็ นผูน้ ํ าที่พากันทํางาน
มากขึน้ ผลสะท้อนกับมาก็ดขี น้ึ ในหลายเรื่อง เช่น ครูเราได้รบั รางวัลต่างๆ ในการทํางาน มากมาย
อาทิเช่น ครูดใี นดวงใจ ผล O-NET ของเราก็สงู ขึน้ ฯลฯ (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาที่ห วั หน้ ากลุ่มสาระฯ ได้พ ฒ
ั นา
ตนเอง เห็นในความตัง้ ใจและมุ่งมัน่ เสียสละในการทํางาน เราเป็ นหน่ วยส่งเสริมก็ให้การสนับสนุ น
อย่างเต็มที่ ดูจากผลการประเมินจะเห็นได้วา่ ทุกฝ่ ายยอมรับในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จริงๆ ผมเองก็ยอมรับในการเปลีย่ นแปลงนี้ และหวังจะให้การสนับสนุ นต่อไป
เรือ่ ยๆ (ฝ่ ายบริหาร)
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ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ เพิม่ เติมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ หลังจากผ่านกระบวนการวิจยั ในรอบที่ 2 ที่ส่งผลให้สมรรถนะทัง้ 2 สมรรถนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อธิบายได้ดงั นี้
1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางานทีส่ ะท้อนถึง
สมรรถนะด้านความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ ดังนี้ มีความรอบรูใ้ นหลายด้าน ทัง้ ด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชีพ เช่น หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างถูกต้อง และชัดเจน
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เป็ นต้น แล้วนํ าความรูท้ ไ่ี ด้มาใช้ในการทํางาน
มากขึ้น เช่ น ใช้ ส่ือ ไอที ป ระกอบการจัด การเรีย นการสอน อาทิ เ ช่ น Youtube, website, CAI,
Kahoot, Google drive, e-book เป็ นต้ น หรือ นํ า ไปใช้ในการวางแผนการทํ า งานในอนาคตของ
ตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรูห้ รือโรงเรียน มองเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีและความรูใ้ หม่ๆ
ในการทํางาน เช่น ใช้โปรแกรม sketchpad โปรแกรมนําเสนอ power point เป็ นต้น
...เดีย๋ วนี้ ถามอะไรหัวหน้ าเราก็ตอบได้ โดยเฉพาะเรื่องเชิงวิชาการตอบได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง สมกะเป็ นผูน้ ําของเราจริงๆ ส่วนความรูใ้ หม่ในวิชาชีพครูกร็ ลู้ กึ รูจ้ ริง และให้ความรูต้ ่อจากทีไ่ ด้
ศึกษาได้ เช่น นโยบายใหม่ๆ ทางด้านการศึกษา มาตรฐานครูและนักเรียน การเพิม่ วิทยฐานะ ดูเป็ น
คนทีม่ ภี ูมริ ู้ และแนะนําเราให้ปฏิบตั ติ ามได้ดว้ ย นําไปสูก่ ารทํางานทีเ่ ข้าใจตรงกัน... (ครูผสู้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย)
ผมว่า..ผมมองเห็นภาพการทํางานในอนาคตของกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องผมชัดเจนขึน้ นะครับ
รวมถึงการวางแผนการสอนให้กบั นักเรียนได้ชดั เจนขึน้ และคิดว่าการนําความรูห้ รือเทคโนโลยีใหม่ มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผมทัง้ 2 ด้าน... (หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา)
...หน้ าจอคอมฯ ดับไปเฉยๆ หัวหน้าเราช่วยมาแก้ไขได้ หรือถ้ามันเป็ นเกินความสามารถของ
หัวหน้า หัวหน้าก็จะบอกได้ว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยงั ไง แนะนํ าเรา เช่น บอกให้เรากดปุ่มรีเซ็ตเครื่อง
ใหม่ ถอดแบตออก หรือ ถ้าเกิด ความสามารถก็จ ะบอกให้ย กเครื่อ งไปให้เพื่อ นที่เก่ งคอมดูช่วย...
(หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ตอนไปนิเทศ เห็นพานักเรียนไปที่หอ้ งคอมฯ เรียนโดยใช้คอมช่วยสอน มีการลิง้ ค์กบั หน้า web
ต่างๆ ให้นกั เรียนเรียนรูร้ ว่ มกัน ใช้ kahoot ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักเรียน สนุกสนาน
กันใหญ่เลย ยังคิดว่าสอนสังคมแล้วทําไม่ได้ยนิ แต่เสียงหัวเราะของเด็ก เป็ นการหาวิธกี ารแปลกใหม่ๆ
ใหม่ๆ มาใช้สอนน่ าสนใจมากคะ และยังนํ ากลเม็ดเคล็ดลับของตนเองมาเผยแพร่ให้ทมี งานอีกด้วย
เป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ของกันและกันเป็ นอย่างดี เวลาประชุมฝ่ ายบริหารมีการ
นําเสนอวิธกี ารต่างๆ ทีใ่ ช้ในการทํางานและการสอน โดยใช้เทคโนโลยีมากขึน้ กว่าเดิม แม้กระทังการ
่
รายงานผลการทํางานแบบไม่เป็ นทางการให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างทันถ่วงที
น่าชื่นชมในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มาก... (ฝ่ ายบริหาร)
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2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางานทีส่ ะท้อนถึง
สมรรถนะด้านทักษะในการวางแผน ดังนี้ มีการวางแผนการทํางานทีเ่ ป็ นระบบ มีหลักในการทํางาน
นํ าแผนที่วางไว้มากําหนดเป็ นกิจกรรม/ขัน้ ตอนการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น เมื่อได้รบั การ
มอบหมายให้รบั ผิดชอบโครงการพิเศษจากผูบ้ งั คับบัญชา สามารถนํ าโครงการดังกล่าวมากําหนด
เป็ นกิจกรรมย่อยๆ ระบุขนั ้ ตอนการดําเนินการตัง้ แต่ต้นจนสิน้ สุด จนบรรลุเป้ าหมายของโครงการ
นัน้ โดยแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบภายในทีมงานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลอย่าง
ชัดเจน ออกคําสังให้
่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีกําหนดการนิเทศ กํากับ และประเมินผลการทํางาน
อย่างเป็ นระบบ มีการคาดการณ์ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการทํางานร่วมกัน พร้อมทัง้ เสนอแนวทาง
ป้ องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้า พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะถึงข้อดีและข้อจํากัดของวิธกี ารป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาที่เลือกมาใช้ เช่น ปั ญหาครูมภี ารกิจต้องไปอบรมสัมมนาบ่อย สอนนักเรียนได้ไม่เต็มที่ ก็
จัด การสอนแทนหรือ ใช้ส่ือ การเรีย นรู้ต่ า งๆ ช่ ว ยในการจัด การเรีย นการสอนแทน โดยหาครู
รับผิดชอบแทนตามความเหมาะสม เป็ นต้น
งานเป็ นระบบมากเลย เห็นหัวหน้าเราดูมหี ลักการในการทํางานมากขึน้ วางแผนชัดเจนในแต่ละ
กิจกรรม เห็นภาพในการทํางานทีช่ ดั เจนมากขึน้ ว่าให้ทาํ อะไร อย่างไร และมีใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบบ้าง
... (ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์)
...ปรับแผนได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ พอเกิดปั ญหาในการทํางานขึ้น และพาพวกเราทบทวนการ
ทํางานของเราเองเพือ่ ป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีก รัดกุมมาก มีหลายแผนค่ะ จะช่วยกันคิดเลยว่า
อาจจะต้องใช้แผนไหน อย่างไร ในกรณีทเ่ี กิดขึน้ ปั ญหาขึน้ การทํางานผิดพลาดน้อยมาก... (ครูผสู้ อน
ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์)
มันทําให้ผมคิดว่าผมได้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อการวางแผนการทํางานทัง้ ของตัวเองและ
ของกลุ่มสาระของเรา และมองภาพการทํางานต่อไปยังโรงเรียน มองที่เป้ าหมายหมายในการทํางาน
เป็ นหลักก่อน แล้วเริม่ วางแผนในภาพกว้างๆ ถึงกิจกรรมทีต่ อ้ งทํา ขัน้ ตอนต่างๆ ของแต่ละงานแต่ละ
กิจกรรม แล้วไปนําเสนอต่อทีป่ ระชุมกลุ่มสาระเพื่อข้อความคําเห็นเพิม่ เติมจากลูกทีม ก่อนจะตัดสินใจ
ทํางานแต่ ละชิ้น วางไว้เลยว่าจะให้ใคร ทําอะไรบ้าง และทําอย่างไร แล้ว คอยปรึก ษาหารือกัน ใน
ทีมงานก่อนจะสรุปกันอีกครัง้ ผมว่าผมคิดเก่งขึน้ และก็ชอบทีจ่ ะคิดมากกว่าเดิม... (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา)
...เวลามอบหมายงานพิเศษให้ทํา รูส้ กึ จะตื่นตัวกับการทํางานมาก เคยได้เข้าไปร่วมประชุมด้วย
ในฐานะที่ปรึกษา เห็นภาพการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ที่เป็ นระบบชัดเจนมาก ดูไม่ตดิ ขัดเลย
เหมือนได้รบั การวางแผนการทํางานมาเป็ นอย่างดี หลายคนตีโจทย์ทเ่ี รามอบหมายให้ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และมีหลักการมาก ขอชื่นชม... (ฝ่ ายบริหาร)
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การสิ้ น สุด กระบวนการวิ จ ยั
การสิน้ สุดกระบวนการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ยึดทีว่ ตั ถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก โดยมี
ตัวบ่งชีข้ องการสิน้ สุดกระบวนการวิจยั 3 ประการ ดังนี้ 1) ผลการประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูท้ ุกคนสูงขึน้ กว่าการประเมินก่อนการพัฒนา หรือผลการประเมินทุกสมรรถนะอยูใ่ น
ระดับสูง 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูบ้ ริหารสถานศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยระดับมาก 3) ได้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่ง ผลจากการดํ า เนิ น การตามกระบวนการวิจ ัย ทัง้ 2 รอบ พบว่ า 1) ผลการประเมิน
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนสูงขึน้ กว่าการประเมินก่อนการพัฒนา และผลการ
ประเมินทุกสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับมากที่สุด 3) ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน
จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลัย ลพบุ รี ดัง นั ้น ผู้ วิ จ ัย และผู้ ร่ ว มวิจ ัย จึ ง ลงความเห็ น ว่ า ควรจะสิ้ น สุ ด
กระบวนการวิจยั ซึ่งถึงแม้ว่ากระบวนการวิจยั จะสิ้นสุดแล้ว สมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูถ้ ูกพัฒนาตามเป้ าหมายที่กําหนดแล้วยังคงมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป เนื่องจากทุกฝ่ าย
เห็นว่าวิธกี ารดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ ในการ
ด้านการสอนและด้านการเป็ นผู้นําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ห็น
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ อีกด้วย

บทที่ 5
การพัฒ นาสมรรถนะและรูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะ
การนําเสนอผลการวิจยั ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อเนื่องจากบทที่ 4
ตามวัตถุประสงค์การของวิจยั ทัง้ 2 ข้อ โดยนําเสนอเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ผลจากการวิจยั รอบที่ 2 พบว่า รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ ประกอบไปด้ว ย 2 ส่ว น ได้แ ก่ 1) สมรรถนะหลัก ได้แ ก่ ความรู้ค วามชํานาญ
ในวิชาชีพ และ 2) สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่ ได้แก่ ทักษะในการวางแผน ดังตาราง 12-13
ตาราง 12 รูปแบบสมรรถนะของสมรรถนะหลัก (ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ)
กลุ่มของสมรรถนะ
(Competency Category)
ชื่อสมรรถนะ
(Competency Name)
นิยามสมรรถนะ
(Competency
Definition)

ระดับ (Level)
0
1

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชา ทัง้ ความรู้
เชิงวิชาการและวิชาชีพ มีหลักการจัดการเรียน
การสอน วัดและประเมินผลได้ตรงตามสภาพ
จริง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและ
องค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอ
ด้วยการสืบค้นข้อมูล จากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ริ าชการ

คําอธิบายเพิม่ เติม
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(Competency Category)
2
• รอบรูใ้ นเทคโนโลยีหรือองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน หรือทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของตน
• รับรูถ้ งึ แนวโน้มวิทยาการทีท่ นั สมัย และ
เกีย่ วข้องกับงานของตน
3
• สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
• สามารถแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้

4

5

คําอธิบายเพิม่ เติม
• การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน

• สร้างความรู้
ด้วยตนเอง
• มีการระบุเป้ าหมาย
และระยะเวลาในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ตนเองทีช่ ดั เจน
• มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะ • ปฏิบตั งิ านตาม
เป็ นสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไ้ ป
โครงการ/กิจกรรม
ปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• สามารถนําความรูเ้ ชิงบูรณาการของตนไปใช้ ได้ผลสําเร็จ
• นําองค์ความรูท้ ่ี
ในการสร้างวิสยั ทัศน์ เพือ่ การปฏิบตั งิ านใน
ได้รบั ไปต่อยอดเพือ่
อนาคตได้
ใช้ในทํางานในกลุ่ม
สาระการเรียนรูห้ รือ
งานอื่นๆ
• เผยแพร่ความรูเ้ ชิง
วิชาการ
• บริหารจัดการให้สว่ นราชการนําเทคโนโลยี • มีการเป็ นผูน้ ําและ
ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิ ผูต้ ามทีด่ ี
หน้าทีร่ าชการในงานอย่างต่อเนื่อง
• มีความเป็ นผูน้ ํา
• มีวสิ ยั ทัศน์ในการมองเห็นประโยชน์ของ
ในด้านการวางแผน
เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ
• ใช้สอ่ื ไอที
ต่อการปฏิบตั งิ าน
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(Competency Category)
5 (ต่อ)
• สนับสนุนให้มกี ารนําองค์ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

คําอธิบายเพิม่ เติม

ตาราง 13 รูปแบบสมรรถนะของสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่ (ทักษะในการวางแผน)
กลุ่มของสมรรถนะ
(Competency Category)
ชื่อสมรรถนะ
(Competency Name)
นิยามสมรรถนะ
(Competency
Definition)

ระดับ (Level)
0
1
2

สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่
(Functional Competency)
ทักษะในการวางแผน
ความสามารถในการวางแผนอย่างมีหลักการ
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้อง รวมถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม (Behavioral Indicators)
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
• วางแผนงานอย่างเป็ นลําดับขัน้ ตอน
ครอบคลุมภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• วางแผนงานโดยเรียงลําดับความสําคัญ
หรือความเร่งด่วนของภาระงาน
• วิเคราะห์หาข้อดีและข้อจํากัดจากแผนงาน
ทีว่ างไว้

คําอธิบายเพิม่ เติม

• มองทีเ่ ป้ าหมาย
ในการทํางาน
• วางแผนชัดเจน
ในแต่ละกิจกรรม
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ตาราง 13 (ต่อ)
กลุ่มของสมรรถนะ
สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่
(Functional Competency)
(Competency Category)
3
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอน
การดําเนินงานต่างๆ ทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องหลายฝ่ าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยง/ซับซ้อนกัน
หลายงาน โดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการ
ดําเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4

5

• การเป็ นผูน้ ําในการ
ด้านการวางแผน
จัดการ
• แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ตามความถนัดและ
ความสามารถของ
แต่ละคน
• วางแผนงานทีซ่ บั ซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม
• การวางแผนไว้
ขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงคาดการณ์ ล่วงหน้า
ปั ญหา อุปสรรค และวางแนวทางการแก้ไขไว้
ล่วงหน้า อีกทัง้ เสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสียไว้ให้
• ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
• วางแผนไว้ลว่ งหน้า
อย่างไม่คาดคิด เพือ่ แก้ปัญหา/อุปสรรค หรือ
สร้างโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และบรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูป้ ระเมินตนเอง และให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูป้ ระเมินสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัง้ แต่ก่อนเริม่ เข้าสู่วงรอบการวิจยั
จนถึงวงรอบที่ 2 ของกระบวนการวิจยั ผลปรากฏตาราง 14
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ตาราง 14 คะแนนเฉลีย่ สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ากการประเมินตนเองและ
จากการประเมินของฝ่ ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตัง้ แต่ก่อนเริม่ เข้าสูว่ งรอบการวิจยั จนถึงวงรอบที่ 2
คะแนนเฉลีย่

ครูผสู้ อน

หน.กลุม่ สาระฯอื่น

ผูบ้ ริหาร

ตนเอง

ครัง้ ที่ 3
ครูผสู้ อน

หน.กลุม่ สาระฯอื่น

ผูบ้ ริหาร

ตนเอง

ครัง้ ที่ 2
ครูผสู้ อน

หน.กลุม่ สาระฯอื่น

ตนเอง

สมรรถนะ

ผูบ้ ริหาร

ครัง้ ที่ 1

สมรรถนะหล กั
ความรูค้ วามชํานาญ
ในวิชาชีพ
3.54 3.53 3.18 3.30 4.04 4.04 3.75 3.80 4.61 4.50 4.34 4.48
สมรรถนะเฉพาะในตํา แหน่ งหน้ า ที่
ทักษะในการวางแผน 3.83 3.59 3.36 3.27 4.34 4.34 3.61 3.77 4.70 4.57 4.43 4.50
รวมเฉลี่ย
3.69 3.56 3.27 3.29 4.19 4.19 3.68 3.79 4.66 4.54 4.39 4.49

หมายเหตุ

ครัง้ ที่ 1 หมายถึง ก่อนเริม่ กระบวนการวิจยั
ครัง้ ที่ 2 หมายถึง สิน้ สุดการวิจยั รอบที่ 1
ครัง้ ที่ 3 หมายถึง สิน้ สุดการวิจยั รอบที่ 2

จากตาราง 14 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยรวมเพิม่ ขึ้นในแต่ละวงรอบการวิจยั จากการประเมินของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผูบ้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้คะแนนเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ ทัง้ สมรรถนะหลัก (ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ) และสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าที่
(ทักษะในการวางแผน) เช่นเดียวกับคะแนนรวมเฉลี่ย แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นแต่ละวงรอบการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบ 24
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ภาพประกอบ 24 ผลการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นแต่ละวงรอบการวิจยั
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ในการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ใช้
วิธีการระดมความคิดจากหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ าย
บริหาร และการปฏิบตั จิ ริงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นกระบวนการวิจยั ทัง้ 2 รอบ สรุปเป็ น
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดงั ภาพประกอบ 25
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การให้ความหมาย*
การวางเป้ าหมาย*

ประชุม วางแผน**

การให้กาํ ลังใจ**

การเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม**
การทํางานเป็ นทีม

กําหนดบทบาทหน้ าที่
ประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
ดําเนิ น การตามแผนพัฒ นาฯ

มอบหมายงาน*
อบรม/สัมมนา**

สรุปและรายงานผล**

เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง**
การตัดสินใจ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
*เพิม่ จากรอบแรก

การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง

**ปรับภาษาทีใ่ ช้

ภาพประกอบ 25 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
จากภาพประกอบ 25 จะเห็นได้ว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรีย นรู้มีข นั ้ ตอนหลัก 4 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ 1) การประชุ ม วางแผน 2) การกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่
รับ ผิดชอบ 3) การดําเนิ นการตามแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง และ 4) สรุปและรายงานผลการ
พัฒนา ในขัน้ ตอนของการดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ประกอบได้ดว้ ย 4 กิจกรรม
ได้แก่ การประชุมเพื่อแก้ปัญหา การมอบหมายงาน การอบรม/สัมมนา และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาษาและวาทกรรมของขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะ วิธีการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแปรอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมและ
การปฏิบตั ใิ นส่วนของวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะและขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สรุปได้ดงั ตาราง 15-16
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ตาราง 15 การเปลีย่ นแปลงด้านภาษาและวาทกรรม
ประเด็น
1. ขัน้ ตอนการพัฒนา
สมรรถนะ
2. วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ

3. ตัวแปรอื่นๆ

รอบที่ 1
1. ประชุมชีแ้ จง
2. สรุปผลและรายงานผล
เพือ่ การพัฒนา
1. จัดอบรม/สัมมนา
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. การเป็ นผูน้ ํา
2. การเสริมแรง

รอบที่ 2
1.ประชุมวางแผน
2. สรุปและรายงานผล
การพัฒนา
1. อบรม/สัมมนา
2. เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
3. มอบหมายงาน*
1. การเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม
2. การให้กาํ ลังใจ
3. การให้ความหมาย*
4. การวางเป้ าหมาย*

*เพิม่ จากรอบแรก

ตาราง 16 การเปลีย่ นแปลงด้านกิจกรรมและการปฏิบตั ิ
ประเด็น
1. วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ
1.1 ประชุมเพือ่ แก้ปัญหา
1.2 อบรม/สัมมนา

รอบที่ 1

รอบที่ 2

จัดการประชุมระหว่างกลุ่มสาระ จัดการประชุมภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
การเรียนรู้
- เข้าร่วมอบรม/สัมมนาจาก
- เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครัง้
1) หน่วยงานภายนอก อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
2) ภายในโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครัง้
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ตาราง 16 (ต่อ)
ประเด็น
1.3 เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

รอบที่ 1
-ศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง
คนละ 1 เรือ่ ง
-นําเสนอองค์ความรูท้ ไ่ี ด้
ในทีป่ ระชุมฝ่ ายวิชาการ
-สรุปเป็ นเอกสารเชิงวิชาการ
-เผยแพร่องค์ความรูใ้ นการ
ประชุมของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

1.4 มอบหมายงาน*

-ไม่ม-ี

2. ขัน้ ตอนการพัฒนา
สมรรถนะ
2.1 สรุปและรายงานผล
การพัฒนา

*เพิม่ จากรอบแรก

- ประเมินสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมิน
โดย
1) ตนเอง
2) ผูบ้ ริหาร
3) หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูอ้ ่นื

รอบที่ 2
-ศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง
คนละ 1 เรือ่ ง
-นําเสนอองค์ความรูท้ ไ่ี ด้
ในทีป่ ระชุมฝ่ ายวิชาการ
-นําเสนอผลงานต่อทีป่ ระชุมครู
และบุคลากรในโรงเรียน
-สรุปเป็ นเอกสารเชิงวิชาการ
-เผยแพร่องค์ความรูไ้ ปยัง
โรงเรียนทีส่ นใจหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
-จัดสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภายในโรงเรียน*
ปฏิบตั ติ ามภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมายพิเศษจากฝ่ ายบริหาร
อย่างน้อย 1 งาน/โครงการ
ต่อ 1 ปี การศึกษา

- ประเมินสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมิน
โดย
1) ตนเอง
2) ผูบ้ ริหาร
3) หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูอ้ ่นื
4) ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูอ้ ่นื *
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เมื่อได้รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัวหน้ ากลุ่ ม สาระการเรียนรู้ ผู้วิจยั ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ผลปรากฏดังตาราง 17
ตาราง 17 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน

S.D

ระดับ
ความเหมาะสม

4.50

0.51

มากทีส่ ดุ

4.75

0.44

มากทีส่ ดุ

4.35

0.49

มาก

4.60

0.50

มากทีส่ ดุ

4.50

0.51

มากทีส่ ดุ

4.80

0.41

มากทีส่ ดุ

4.65

0.4

มากทีส่ ดุ

4.30

0.47

มาก

4.40

0.41

มาก

4.30

0.47

มาก

รายการประเมิน
1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์
1) รูปแบบการพัฒนาช่วยพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) รูปแบบการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ของงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) รูปแบบการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา
4) รูปแบบการพัฒนาทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
2. มาตรฐานด้านความเป็ น ไปได้
1) รูปแบบการพัฒนานี้สามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริง
3) รูปแบบการพัฒนานี้มกี ารระบุขนั ้ ตอนการนําไปใช้
ชัดเจน
4) กิจกรรมในการพัฒนาสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริง
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบการพัฒนาไม่เป็ นการสร้างภาระงาน
ต่อการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2) รูปแบบการพัฒนาให้ความสําคัญในความคิดของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
3) รูปแบบการพัฒนาคํานึงถึงข้อจํากัดของ
การทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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ตาราง 17 (ต่อ)

S.D

ระดับ
ความเหมาะสม

4.30

0.47

มาก

4.40

0.41

มาก

4.30

0.47

มาก

4.40

0.50

มาก

4.50

0.51

มาก

4.60
4.35
4.52

0.50
0.49
0.52

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

รายการประเมิน
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบการพัฒนาไม่เป็ นการสร้างภาระงาน
ต่อการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2) รูปแบบการพัฒนาให้ความสําคัญในความคิดของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
3) รูปแบบการพัฒนาคํานึงถึงข้อจํากัดของ
การทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. มาตรฐานด้านความถูก ต้อ ง
1) รูปแบบการพัฒนามีแนวคิดและหลักการพัฒนารูปแบบ
ตามหลักวิชาการ
2) กระบวนการพัฒนามีความชัดเจน
3) ประเด็นการพัฒนาครอบคลุมสมรรถนะ
ทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4) กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา
รวมเฉลีย่

จากตาราง 17 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.52, S.D = 0.52) นันคื
่ อ
รูปแบบสมรรถนะทีส่ ร้างขึน้ นี้ใช้ทาํ นายพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้

บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผล และข้อ เสนอแนะ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ 2) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้ก ระบวนการวิจยั ปฏิบ ัติก ารเชิง
วิพากษ์ (Emancipatory Action Research) โดยยึดแนวทางการทําวิจยั ปฏิบตั กิ าร 2 ส่วน ได้แก่ 1)
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
การสร้างความรู้ท่ชี ดั เจนร่วมกัน และการจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ตามแนวคิดของกรันดี (Grundy.
1988: 358-363) และ 2) การวิจยั ปฏิบตั กิ าร ตามแนวคิดของเคมมิส; และแมคแทคกาท (Kemmis;
& McTaggart.1988: 11-13) ที่ระบุ ว่าการพัฒ นาการปรับปรุงทางการศึก ษาต้องอาศัยการเปลี่ยน
ด้ า นภาษาและวาทกรรม ด้า นกิจ กรรมและการปฏิบ ัติ และด้ า นความสัม พัน ธ์ แ ละสัง คม ซึ่ ง
องค์ป ระกอบทัง้ 3 ด้านนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได้ ซึ่งผู้วจิ ยั ใช้การปฏิบตั ิการเชิง
วิพากษ์เป็ นหลักและนํ าการปฏิบตั แิ ละการสังเกตจากแนวทางการวิจยั ปฏิบตั กิ ารมาปรับใช้ร่วมกัน
โดยผู้เข้าร่วมวิจยั ประกอบไปด้วย หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 คน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2 คน
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั เริม่ ต้นจากการสํารวจพืน้ ที่การทําวิจยั โดยลงพืน้ ที่เพื่อศึกษา
สนามวิจยั พืน้ วิจยั และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั โดยใช้การสัมภาษณ์ สังเกตการปฏิบตั งิ าน และประเมินความ
ต้องการจําเป็ น และจัดการอบรมให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะ จากนัน้
เริม่ ปฏิบตั กิ จิ กรรม 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ การปฏิบตั แิ ละการสังเกต และการ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ และดําเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังกล่าว 2 วงรอบ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เทคนิคการ
ระดมความคิด การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ เชิงปั ญญา เทคนิคการบันทึกเหตุการณ์ สําคัญ และ
ประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือในการวิจยั 2 ประเภท ได้แก่ 1)
เครื่อ งมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อ มู ล เชิงคุ ณ ภาพ ประกอบด้ว ย แบบสัม ภาษณ์ เชิง พฤติก รรม แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม บันทึกเหตุการณ์สาํ คัญ และแบบบันทึกผลการระดม
ความคิด และ 2) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบ
ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจัดระบบข้อมูล การสร้างรหัสและการแสดง
ข้อมูล การแปลความ อ้างอิง หรือข้อสรุปของข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์
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ความพึงพอใจที่มีต่ อ การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ รูป แบบการพัฒ นา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้หา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในบทนี้ผวู้ จิ ยั ขอนําเสนอสรุปผลและอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลและอภิป รายผล
ผูว้ จิ ยั ขอสรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โรงเรีย นจุ ฬ าภรณราช
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจากการเข้าร่วมการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิง
วิพ ากษ์ ผลจากการวิจ ัย พบว่ า หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้มีค่ า คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมเพิม่ ขึน้ ในแต่ละวงรอบการวิจยั และได้คะแนน
เฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น ทัง้ สมรรถนะหลัก ได้แ ก่ ความรู้ค วามชํานาญในวิช าชีพ และสมรรถนะเฉพาะใน
ตําแหน่ งหน้ าที่ ได้แก่ ทักษะในการวางแผน กล่าวคือ หลังจากที่เข้าร่วมการวิจยั ปฏิบ ตั ิการเชิง
วิพากษ์เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และ
สังคม ที่ส่งผลต่ อการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการทํางานของหัว หน้ ากลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ทําให้
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งู ขึน้ และยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลังจาก
ผูว้ จิ ยั ออกจากพืน้ ทีก่ ารวิจยั เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้อาจเป็ นผลมาจาก
1.1 กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการและกิจกรรมการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
น่าจะมีความเหมาะสมทีจ่ ะนํามาพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ากทีส่ ุด กล่าวคือ
การทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้สะท้อนความคิดด้วยตนเองและสังเกตกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ทํา
ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ ําผลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหารก็ได้ร่วมกันสะท้อนความคิดและ
สังเกตพฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กันด้วย ทําให้ได้ขอ้ มูลที่จะใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ รอบคลุม ชัดเจนในการนําไปวางแผนการพัฒนา
ต่อไป ได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ กิดการเรียนรูแ้ ละ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะให้กบั ตนเอง และเกิดการเปลี่ยนหลายด้านทัง้ ในด้าน
ความรู้ ทัศนคติเชิงบวกต่อการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานที่ส่งผลให้สมรรถนะตนเองสูงขึน้
ทัง้ สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้าทีข่ องความเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งขัน้ ตอนในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ในครัง้ นี้สอดคล้องกับ ขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะการทํางานตามแนวคิดของ บดี ตรีสุคนธ์ (2553:
29 – 31) ได้นําเสนอขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะการทํางาน ไว้ 6 ขัน้ ตอนดังนี้ ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์
สมรรถนะ (Competency) ซึ่งการวิเคราะห์สมรรถนะควรเริม่ จากการวิเคราะห์งานก่อน เนื่องจาก
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การวิเคราะห์งานจะทําให้ทราบถึงขอบข่ายงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละ
ตําแหน่ ง ลักษณะของงาน และวิธีการปฏิบตั ิงานให้บ รรลุ เป้ าหมาย ลักษณะผู้ปฏิบ ตั ิงาน ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ อย่างไร บุคคลมีหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างไร และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเป็ นอย่างไร เมื่อวิเคราะห์งานแล้วให้นํารายละเอียดจากการวิเคราะห์
งานมาเขียนลงในใบพรรณนาหน้าทีง่ าน (Job Description) ต่อไป ซึ่งจะเป็ นสิง่ สําคัญต่อการนํ ามา
วิเคราะห์เพื่อกําหนดสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงาน ซึง่ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ทีจ่ ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งงานนัน้ ๆ ให้สาํ เร็จด้วยดี ขัน้ ที่ 2 กําหนดระดับมาตรฐาน
ของสมรรถนะ ขัน้ ที่ 3 ประเมินสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ าน ในขัน้ ที่ 2 และ 3 นี้เป็ นการนํ าระดับของ
สมรรถนะทีป่ รากฏจริงของพนักงานในตําแหน่ งทีก่ ําลังพิจารณา ซึ่งได้จากการประเมินมาเปรียบเทียบ
กับระดับของสมรรถนะทีก่ ําหนดไว้เป็ นมาตรฐานของตําแหน่ งงานนัน้ เพื่อหาค่าความแตกต่างของ
สมรรถนะ แล้วนํามาพิจารณาร่วมกันเพือ่ ทําให้ช่องว่างของสมรรถนะการทํางานลดน้อยลงหรือหมดไป
โดยจัดทําเป็ นแผนพัฒนารายบุคคล ขัน้ ที่ 4 สร้างแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) ขัน้ ที่ 5 ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการทํางานรายบุคคล ในขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการนํ าแผนการ
พัฒนารายบุคคลมาดําเนินการให้เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ ําหนดไว้ ทัง้ หลักสูตรการอบรม งบประมาณ
กําหนดระยะเวลาทีจ่ ะเข้ารับการอบรม และขัน้ ที่ 6 ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของ
บุคคล เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าการพัฒนาบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควร
มีการประเมินผลการพัฒนาบุคคลว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ (ย้อนกลับไป
ประเมินตามขัน้ ตอนที่ 3) โดยนํ าองค์ความรูด้ า้ นการประเมินผล ซึ่งมีอยู่หลายวิธมี าประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม ทัง้ นี้จะมุง่ เน้นทีก่ ารวัดระดับความก้าวหน้าของสมรรถนะการทํางานของบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาเป็ นสําคัญ จะเห็นได้ว่า ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ การสร้าง
ความรูท้ ช่ี ดั เจนร่วมกัน และการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ ทํา เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามประสบการณ์ และการรับ รู้ของแต่ ล ะคน ผู้วิจยั ให้ผู้ร่ว มวิจยั สะท้อนถึง
พฤติกรรมทีบ่ ่งบอกถึงความมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของการเป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว แล้วให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบถึงสมรรถนะทีจ่ ําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ี
จําเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ McCollum and Chester (2000)
ซึ่งพบว่าบุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้เมื่อมีการพัฒนาจากความต้องการภายในตนเอง การกําหนด
เป้ าหมายในการพัฒนาตนเอง และการวางแผนพัฒนาตนเอง ขัน้ ตอนเหล่านี้ทําให้ครูเห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมและเกิดความสนใจในการทํากิจกรรม ส่วนการกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาตนเอง
การสะท้อนความคิดและประเมินตนเองด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทางวิชาชีพ จะช่วยให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ องเห็นจุดเด่นและจุดด้อยในงานของตนเอง และมองหาวิธกี ารแก้ไข
ปั ญหาในการปฏิบตั งิ านของตนเองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั หลายเรื่องที่
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พบว่าการใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ าร การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมหรือการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิง
วิพากษ์สามารถทําให้พฤติกรรมของเป้ าหมายเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
อาทิเช่น การวัดและประเมินผลระดับชัน้ เรียนของครู (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) การคิดไตร่ตรอง
และพฤติกรรมการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นสําคัญของครู (ชุลกี ร ยิม้ สุด. 2552) ศักยภาพการทําวิจยั
ในชัน้ เรียนของครู (นุ ชจรินทร์ ศรีทอง. 2552) พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน (สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554)
1.2 การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ใช้หลักการสําคัญของ Active Learning มาเป็ นพื้ น ฐานในการพั ฒ นาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ นี้เนื่องจากงานวิจยั ทางการศึกษาจํานวนมากยืนยันว่า การเรียนรูท้ ่ี
แท้จริงเกิดขึน้ เมื่อผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ ารเรียนรูน้ ัน้ อย่างจริงจัง (actively involved) ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้กจิ กรรมทีเ่ น้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทีก่ ระตุน้ ให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูม้ สี ่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมให้มปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างกันและกัน ส่งเสริมให้หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูไ้ ด้ประยุกต์ใช้ทกั ษะและเชื่อมโยงองค์ความรูน้ ําไปปฏิบตั ิ โดยผ่านกิจกรรมพืน้ ฐานที่
สําคัญ ของ Active Learning คือ การพูดและการฟั ง (Talking and Listening) การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing) และการสะท้อน (Reflecting) การทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูล้ งมือปฏิบตั งิ าน
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองที่ออกแบบไว้ ผ่านกิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญของ Active Learning
ทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พฒ
ั นาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนํา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ยงั ได้สร้างองค์ความรูแ้ ละจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสมั พันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสําคัญของการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงวิพากษ์ คือ ผูว้ จิ ยั มีส่วนร่วมในการวิจยั กับผูร้ ่วมวิจยั ในลักษณะเป็ นความร่วมมือ (Collaboration)
ทีท่ งั ้ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ต่างมีสถานะทีเ่ ท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมคิด ปฏิบตั ิ สังเกตผล และ
สะท้อนผล จากการสะท้อนภาพการปฏิบตั ิของผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั อย่างเป็ นระบบ เพื่อทําให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้นําไปสู่การวางแผนพัฒนาการปฏิบตั แิ ละเปลี่ยนแปลงแรงบีบบังคับต่างๆ
ในสถานการณ์หรือบริบทที่อาจมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาการปฏิบตั งิ านตามแผนการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
โดยอาศัยพลังและความร่วมมือของผูร้ ว่ มวิจยั และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องเป็ นสําคัญ
1.3 นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ กี ารเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังจะเห็นได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะของ
หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โดยรวมเพิ่ม ขึ้น ในแต่ ล ะวงรอบการวิจ ัย ซึ่ง สามารถอธิบ ายการ
เปลี่ย นแปลงทางด้า นพฤติ ก รรมนี้ ได้ผ่ านทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ท างสังคมเชิงพุ ท ธิปั ญ ญา (Social
Cognitive Learning Theory) บันดูรา มีความเชื่อว่าการเรียนรูข้ องมนุษย์สว่ นมากเป็ นการเรียนรูโ้ ดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบ เนื่องจากมนุ ษย์มปี ฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวอยู่เสมอ
ผู้เรีย นต้ อ งสามารถที่จ ะประเมิน ได้ว่ า ตนเลีย นแบบได้ดีห รือ ไม่ ดีอ ย่ า งไร และจะต้ อ งควบคุ ม
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พฤติกรรมของตนเองได้ด้วย วิธกี ารเรียนรูพ้ ฤติกรรมของมนุ ษย์มี 2 วิธี คือ การเรียนจากผลของ
การกระทํา และวิธกี ารเรียนรูจ้ ากการเลียนแบบ โดยทีก่ ารเรียนรูจ้ ากผลของการกระทําเป็ นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ซึง่ จะทําหน้าที่ 3 ประการ คือ ให้ขอ้ มูลจูงใจ และเสริมแรง ส่วนการเรียนรูจ้ าก
การเลีย นแบบเป็ นการเรีย นรู้จ ากการสังเกตตัว แบบกระทํ า พฤติก รรมซึ่งเป็ นการเรีย นรู้จ าก
ประสบการณ์ทางอ้อม การเรียนรูจ้ ากตัวแบบอาศัยกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสังเกตเป็ นผลสําคัญ
ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบทีส่ ําคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการ
ทางกาย และกระบวนการจูงใจ บุ คคลสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบต่างๆ ทีอ่ ยู่ในสังคม รวมทัง้ เรียนรูจ้ ากผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการกระทําของตนเอง
การเรียนรู้จากตัวแบบไม่ใช่การเลียนแบบพฤติกรรมจากตัว แบบเท่ านั น้ แต่ เป็ น การเรีย นรู้ท่ีผ่าน
กระบวนการทางการใช้ปัญญาของบุคคลทีซ่ บั ซ้อนก่อนทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงของผูส้ งั เกตเกิดขึน้ ขัน้
ที่ 1 ขัน้ การรับมาซึง่ การเรียนรู้ (Acquisition) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การแสดงออก (Performance) แบนดูรา เชื่อ
ว่ า การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองมีผ ลต่ อ การกระทํ า ก่ อนทํ าพฤติกรรมใดๆ ถ้ าบุ คคลรับ รู้
ความสามารถของตนเองสูง จะทําให้ตงั ้ เป้ าหมายของการทํางานสูง และมีผลต่อการกล้าตัดสินใจเลือก
ทําพฤติกรรมนัน้ ๆ อยากมีสว่ นร่วมในการทําพฤติกรรมนัน้ และทําให้ไม่เกิดความหวาดหวันล่
่ วงหน้า
ว่าจะไม่สามารถทําพฤติกรรมนัน้ ได้ ในขณะทําพฤติกรรม บุคคลทีร่ บั รูว้ า่ ตนเองมีความสามารถจะมี
ความกระตือรือร้นในการทําพฤติกรรม จะชอบทําพฤติกรรมที่เสีย่ งท้าทายความสามารถ มีความ
เพียรพยายาม มีแรงจูงใจที่จะทําพฤติกรรมใดๆ ให้ประสบความสําเร็จ เมื่อพบปั ญหาอุปสรรคก็จะ
ไม่ท้อ ถอย จะทุ่ ม เทความพยายามมากยิ่งขึ้น เอาใจใส่ในการทํ าพฤติก รรม ใช้เวลานานในการ
แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ผลของการทําพฤติกรรม บุคคลทีร่ บั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถจะส่งผลต่อ
คุณภาพทีด่ ขี องงานทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามทีค่ าดหวังไว้ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลดังนี้ คือ มีผลต่อการเลือกกิจกรรม
ที่จะทํา มีผลต่อการฝึ กอบรมการเรียนรูเ้ รื่องใดเรื่องหนึ่ง มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีผลต่อ
การแก้ไขปั ญหาในกิจกรรมที่ทคี วามยากและซับซ้อน และมีผลต่อความรูข้ องผูก้ ระทํากิจกรรมนัน้
การที่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ บั รูค้ วามสามารถของตนเองจากการประเมินสมรรถนะของตนเอง
ทํ าให้ห ัวหน้ ากลุ่ มสาระการเรียนรู้สามารถเลือกใช้ประสบการณ์ ท่ีประสบความสําเร็จ (เลียนแบบ
พฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ม่ี สี มรรถนะอยูใ่ นระดับสูง) ซึง่ การใช้ตวั แบบเป็ นอีกวิธกี าร
หนึ่งทีส่ ามารถพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของผูส้ งั เกตได้ ประสบความสําเร็จได้รบั ผลที่
พึงพอใจ
สรุ ป ได้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นภาษาและวาทกรรม กิ จ กรรมและการปฏิ บ ั ติ
ความสัม พัน ธ์แ ละสัง คมของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ในการพัฒ นาตนเองตามแผนพัฒ นา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจเป็ นผลมาจากกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารและวิธวี จิ ยั
เชิงวิพากษ์ การจัดการอบรม/สัมมนา การมีส่วนร่วมในทุกระบวนการวิจยั และพัฒนาเจตคติ การ
เสริมสร้างพลังอํานาจจากหน่ วยงาน และการสนับสนุ นให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ บั รูถ้ งึ ความรู้
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ความสามารถของตนเอง ซึ่งข้อความดังทีก่ ล่าวมาสนับสนุ นแนวคิดของเคมมิสและแมกแทกการ์ต
(Kemmis; & Mctaggart. 1988) ทีร่ ะบุว่าการวิจยั ปฏิบตั กิ ารจะส่งผลทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ 3
ด้าน อันได้แก่ ด้านภาษาและวาทกรรม ด้านกิจกรรมและการปฏิบตั ิ และด้านความสัมพันธ์และ
สังคม ซึง่ สิทธิชยั ชมพูพาทย์ (2554) ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน ซึ่งพบว่ากระบวนการวิจยั ดังกล่าว
ทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ด้าน และเปลี่ย นแปลงอย่างสิ้น เชิง กระบวนการเปลี่ย นแปลง
องค์ประกอบทัง้ 3 ด้านจึงถือเป็ นการเรียนรูข้ องหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการวิจยั หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูจ้ ะต้องเรียนรูเ้ ป็ นอย่างมากเพื่อให้ได้บรรลุเป้ าหมาย ซึง่ สอดคล้องกับบัสเคนและเอล
(Busken; & Earl. 2008) ทีก่ ล่าวไว้ว่า การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ใช้กระบวนการเรียนรูใ้ นการ
ปฏิบ ตั ิ และการที่หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มกี ารพัฒ นาสมรรถนะตนเองอย่างต่อเนื่ อง และมี
สมรรถนะสูงขึ้น อาจเกิดจากการวางแผนพัฒ นาสมรรถนะตนเองอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน มีการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน เป็ นรูปธรรม เป็ นการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองทีส่ ร้างขึน้ จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละครูผสู้ อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และรวมกันสรุปและรายงานผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ ต่อเนื่อง และมีการร่วมอภิปรายตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการวิจยั จนสิ้นสุด
กระบวนการวิจยั นัน้ มีการอภิปรายถึงประสิทธิภาพของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ การมีส่วน
ร่วม การส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของตนเอง
2. รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ประกอบด้ว ย 4
ขัน้ ตอนหลัก ได้แ ก่ ขัน้ ที่ 1 ประชุ ม วางแผน ขัน้ ที่ 2 กําหนดบทบาทหน้ าที่รบั ผิด ชอบ ขัน้ ที่ 3
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง และขัน้ ที่ 4 สรุปและรายงานผลการพัฒนา ซึ่งรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ 4 ขัน้ ตอน เป็ นผลมาจาก
2.1 การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบสมรรถนะโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ของเคมมิส และแมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart. 1988: 34) และดําเนินการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการ วิจยั ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นระบบใน 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (วางแผน) การปฏิบตั แิ ละการสังเกต การสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิ โดยผูร้ ่วมวิจยั ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กล่าวคือ เริม่ ต้นการพัฒนารูปแบบจากการระดมความคิดของผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน ซึง่ การระดมความคิด
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการนําเสนอความคิดเห็นของตนเองผ่านประสบการณ์เดิมที่
มีอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ ซึง่ สอดคล้องกับคํากล่าวของออสบอร์น (Osbornen. 1957) ทีว่ า่ การระดมสมองให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา โดยไม่มกี ารประเมินว่าความคิดเห็นของใครว่าดีหรือไม่ดี ความ
คิดเห็นของทุกคนจะถูกรวบรวม และนําเสนอให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้สมาชิก
เสนอความคิดเห็นต่อเติมหรือเสริมของกันและกันได้ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความคิดเห็นและบรรยากาศ
ของการยอมรับสําหรับความคิดเห็นทุกชนิด จากนัน้ กําหนดเป้ าหมายร่วมกันในการพัฒนาโดยการ

245
ประชุมวางแผนการทํางานร่วมกัน ของฝ่ ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจน
สิน้ สุดกระบวนการวิจยั ในขอบข่ายและภาระงานทีต่ นเองรับผิดชอบ โดยระบุถงึ งานในหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ห้ชดั เจนแล้วเขียนพรรณนางานที่รบั ผิดชอบออกมา
จากนัน้ ดําเนินการพัฒนาตนเองด้วยวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะทีค่ ดั เลือกไว้ทงั ้ 4 วิธี ได้แก่ การประชุม
เพื่อการแก้ปัญหา การมอบหมายงาน การอบรม/สัมมนา และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สุดท้ายให้สรุปผล
และรายงานผลการพัฒนา เป็ นการสรุปผลการปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยให้ผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องร่วมในการสะท้อนผลที่ได้จากการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพื่อดูว่าผลทีเ่ กิดขึน้ เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้รว่ มกันหรือไม่
นันคื
่ อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกคนมีสมรรถนะสูงขึน้ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การ
สะท้อนผลการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังเป็ นการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน จากนัน้ ร่วมกันวางแผนการพัฒนาและหาแนว
ทางการแก้ไขไปปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป การสะท้อนผลจากความคิดของผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้เกิดความชัดเจน
ในการวิจ ยั มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของ villegas-reimers eleonora (2003: 141 –
143) ที่ได้ทําการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็ นครูมอื อาชีพ และได้
นํ าเสนอผลการศึกษาไว้ว่า กระบวนการพัฒนาความเป็ นครูมอื อาชีพเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ที่
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาระยะยาว ต้องมีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ครูต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทีต่ นเองมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ั นาสมรรถนะของตนเอง เนื่องจากกิจกรรมทีเ่ ลือกมา
ออกแบบกิจกรรม ซึง่ จะเปิ ดโอกาสให้ครูได้พฒ
นัน้ จะต้องกับความต้องการและความสนใจครู รูปแบบในการพัฒนาครูมหี ลากหลายรูปแบบ แต่ควร
เลือกใช้รปู แบบทีเ่ รียบง่าย ทีค่ รูสามารถทําได้จริง และเน้นการทํางานแบบร่วมมือระหว่างครู
2.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ 4 ขัน้ ตอน โดยเฉพาะ
ในขัน้ ตอนที่ 2 การกําหนดบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบ และขัน้ ที่ 3 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง ใช้การดําเนินงานในรูปแบบของการกํากับตนเอง (Self-Regulation) ซึ่ง ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) มีความเชื่อว่า ประสิทธิภาพของ
บุคคลเพิม่ ขึน้ ได้ จากการได้ใช้กระบวนการกํากับตนเอง การได้ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
กํากับตนเอง และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การกํากับตนเอง (Self-Regulation) เป็ นกระบวนการ
ที่บุคคลวางแผน ควบคุมและกํากับพฤติกรรมของตนเอง กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการ
ตัดสิน และกระบวนการแสดงปฏิกริ ยิ าต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองไปสู่พฤติกรรมเป้ าหมายที่ต้องการ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ คือ 1)
กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) กระบวนการแรกในการกํากับตนเอง ทัง้ นี้ เพราะ
บุคคลจะต้องทราบว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับตนเสียก่อน จึงจะคิดเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนัน้ มีองค์ประกอบ 2
องค์ประกอบ คือ การตัง้ เป้ าหมาย (Goal Setting) หมายถึง การกําหนดพฤติกรรมเป้ าหมายหรือ
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กําหนดเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมทีต่ ้องการกระทําอย่างชัดเจน และยังใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทีบ่ ุคคลกระทําจริง การตัง้ เป้ าหมายในการกระทําพฤติกรรมนัน้ มีผลต่อ
แรงจูงใจ มีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และมีผลต่อความสนใจเพิม่ ขึน้
และการเตือนตนเอง (Self-Monitoring) หมายถึง กระบวนการทีบ่ ุคคลสังเกต และบันทึกพฤติกรรม
เป้ าหมายทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตนเอง เพื่อเป็ นข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมทีต่ นเองกระทํา อีกทัง้ ใช้เป็ นข้อมูล
ย้อนกลับทีจ่ ะทําให้บุคคลทราบว่าตนเองกระทําพฤติกรรมในลักษณะใด (Nelson.1977 : 263 – 308) ซึง่
การทีบ่ ุคคลใช้วธิ กี ารเตือนตนเองนี้อาจจะนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้ (Wilson ;
& O’Leary. 1980) ทัง้ นี้เพราะเมื่อบุคคลได้เห็นข้อมูลย้อนกลับ แล้ว ก็จะทําให้เขารูว้ ่าเขาควรจะทํา
เช่นไรต่อไปเพื่อจะให้ไปสู่พฤติกรรมเป้ าหมายทีต่ ้องการ 2) กระบวนการตัดสินตนเอง (Self – judgment)
หมายถึง กระบวนการทีต่ ่อเนื่องจากกระบวนการสังเกตตนเอง กล่าวคือ เมือ่ บุคคลสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของตนเองแล้ว บุคคลก็จะนําเอาข้อมูลทีไ่ ด้นนั ้ ไปเปรียบเทียบกับเป้ าหมายหรือมาตรฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เพื่อจะตัดสินว่าจะดําเนินการกับพฤติกรรมทีต่ นกระทําอย่างไรต่อไป ซึ่ง Bandura ให้
ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับกระบวนการตัดสินตนเอง และให้ความสําคัญต่อปั จจัยจําเพาะต่อการ
เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวสามารถทีจ่ ะค้นพบได้โดยง่าย และสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน 3) กระบวนการแสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเอง (Self – reaction) เป็ นกระบวนการสุดท้ายใน
กลไกของการกํากับตนเองของบุคคล กระบวนการนี้จะทําหน้าที่ 2 ประการ คือ ทําหน้าทีต่ อบสนอง
ต่อผลประเมินพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตัดสิน นัน่ ก็คอื ถ้าบุคคลกระทําพฤติกรรม
เป้ าหมายได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ บุคคลก็จะแสดงปฏิกริ ยิ าทางบวกต่อตนเอง หรือให้
รางวัลกับตนเอง แต่ถา้ บุคคลกระทําพฤติกรรมได้ต่าํ กว่าเป้ าหมาย เขาก็จะแสดงปฏิกริ ยิ าทางลบต่อ
ตนเอง หรือการลงโทษตนเองหรืออาจไม่แสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเองก็ได้ และทําหน้ าที่เป็ นตัวจูงใจ
สําหรับการกระทําพฤติกรรมของตนเอง คือ การทีบ่ ุคคลตัง้ เป้ าหมายว่าถ้าตนกระทําพฤติกรรมได้
ตามเป้ าหมายแล้วจะให้สงิ่ จูงใจกับตนเอง จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญา
อธิบายการเรียนรูโ้ ดยการกํากับตนเองโดยเน้ นการรับรูค้ วามสามารถในการกํากับตนเองว่าเป็ น
แหล่งของแรงจูงใจที่แท้จริงของการเรียนรูโ้ ดยการกํากับตนเอง การกํากับตนเองที่มปี ระสิทธิภาพ
ขึ้น อยู่ก ับ การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองในการใช้ท ัก ษะที่จะนํ าไปสู่ผ ลสําเร็จ ที่ต้อ งการและ
ความสามารถคาดหวังเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนรู้ ขณะที่ผูเ้ รียนทํางาน ผูเ้ รียนจะเปรียบเทียบ
การกระทําของตนเองกับเป้ าหมายของตนเอง การประเมินความก้าวหน้าของตนเองส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถในการกํากับตนเอง และรักษาแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเองให้ได้ดขี น้ึ อีก ผูเ้ รียนที่
รูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถเกี่ยวกับการเรียนรูแ้ ละสามารถแสดงออกถึงผลการเรียนที่ดมี กั จะนํ า
กลยุทธ์ในการกํากับตนเองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แสวงหาความช่วยเหลือทีจ่ าํ เป็ น ตรวจสอบผลงานของ
ตนเอง ปรับกลยุทธ์การเรียนตามความจําเป็ น นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั หลายเรื่องที่นํา
การกํากับตนเอง (Self-Regulation) มาใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม อาทิเช่น รูปแบบการควบคุม
นํ้ าหนักของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มภี าวะนํ้ าหนักเกิน โดยประยุกต์ใช้
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แนวคิดด้านการกํากับตนเองร่วมกับความฉลาดทางสุขภาพ (อมรา วิสูตรานุ กูล. 2558) ผลการใช้
โปรแกรมการกํากับตนเองร่วมกับการสนับสนุ นทางสังคมของครูทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตํ่ากว่าความสามารถที่แท้จริง (พลรพี ทุมมาพันธ์.
2554) ผลของการใช้โปรแกรมการกํากับตนเองทีม่ ตี ่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 (ศิรลิ กั ษณ์ ศรีกนั ต์. 2552) ผลการใช้โปรแกรมการกํากับตนเองที่มตี ่อการมี
วินัยในการเรียนของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 (เกศริน วงษ์มน.
ั ่ 2553) นอกจากนี้รูปแบบที่ได้เกิดจาก
กระบวนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากภาวะของการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด่ ขี องหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ บั ครูผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละฝ่ ายบริหาร และเน้ นการทํางานเป็ นทีม ต่างคนต่าง
แสดงบทบาทของความเป็ นทัง้ ผูน้ ํ าและผูต้ ามที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของเบรก และแมคแคนเซ่
(Blake; and McCanse. 1991 : 29) ที่กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นํ ามีปั จจัยอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ คน (People)
และผลผลิต (Product) สรุปได้ว่า ถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณสูงและมีคุณภาพสูง
ตามไปด้วย ในที่น้ีได้แก่ ถ้าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ สี มรรถนะสูงจะผลต่อการบริหารงานในกลุ่ม
สาระการเรียนรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ผลลัพธ์คอื นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วดั ของ
หลักสูตร ดังนัน้ ผูน้ ํ าควรจะให้ความสนใจทัง้ เรื่องงานและขวัญกําลังใจต่อผูต้ าม สร้างบรรยากาศทีด่ ใี น
การทํางาน ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรูส้ กึ ยึดมันของทั
่
ง้ ผูน้ ําและผูต้ าม ในลักษณะการพึง่ พาอาศัย
ซึง่ กันและกันระหว่างทีมงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึง่ สัมพันธภาพระหว่างผูน้ ํากับผูต้ าม เกิดจากความ
ไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน สิง่ ทีส่ าํ คัญอีกประการ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจของผูน้ ํา ผูน้ ําทีด่ มี ปี ระสิทธิผล
มักแสดงลักษณะเด่นด้านการจูงใจ ซึง่ จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีต่ อ้ งการได้
ในที่น่ี หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํ างานของหัวหน้ ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ท่ีส่ งผลให้
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งู ขึน้

ข้อ เสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี้
1. สถานศึกษาควรนํ าผลทีไ่ ด้จากการใช้รปู แบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูไ้ ปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาสมรรถนะให้ครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เช่น
รองฝ่ ายบริหารทัง้ 4 ฝ่ าย ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ เป็ นต้น โดยให้หวั หน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นผูค้ อยชีแ้ นะ (Coaching) ในการสร้างและพัฒนารูปแบบดังกล่าว
2. ควรมีการจัดทํารูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ทัง้ หมดที่ร่วมกันระดม
ความคิดมาได้ภายในกลุ่มของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ความกระตือรือร้นในการทํางาน วิสยั ทัศน์ในการทํางาน คุณธรรมจริยธรรม และความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ หลังจากที่ได้รูปแบบสมรรถนะที่จําเป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ รียบร้อยแล้ว
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จัดทําเป็ นเอกสารรวมเล่มเพื่อการนํ าไปใช้เป็ นตัวอย่างในการจัดทําพจนานุ กรมสมรรถนะต่อไปใน
อนาคต
3. ควรมีก ารนํ า รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ไ ป
เผยแพร่และพัฒนาต่อในโรงเรียนอื่นๆ ที่มคี วามสนใจและต้องการพัฒนาสมรรถนะให้กบั หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูห้ รือครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นแกนนํ า
ในการให้ความรูแ้ ละให้คําแนะนํ าแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนนัน้ ๆ เพื่อสร้างแกนนําการพัฒนาใน
แต่ละโรงเรียนต่อไป
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ประวัติ ย ่อ ผูว้ ิ จ ยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั
สถานทีท่ าํ งานปั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2559

นางกชกร รุง่ หัวไผ่
24 พฤษภาคม 2520
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
454/4 หมู่ 3 ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส หมู่ 6 ตําบลชําผักแพว
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาโทวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
(กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบบัน ทึก การสัม ภาษณ์เชิงพฤติ ก รรม
(สํารวจพืน้ ทีก่ ารทําวิจยั )
ประเด็น ที่ 1 ให้ทา่ นเล่าถึงประสบการณ์การทํางานทีผ่ า่ นมาทีท่ า่ นคิดว่าประสบความสําเร็จ
มา 3 ข้อ เพราะเหตุใดถึงประสบความสําเร็จ และมีใครเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องบ้าง
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
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ประเด็น ที่ 2 ให้ทา่ นเล่าถึงประสบการณ์การทํางานทีผ่ า่ นมาทีท่ า่ นคิดว่าประสบความล้มเหลว/
ผิดพลาดมา 3 ข้อ แล้วเพราะเหตุใดถึงล้มเหลว/ผิดพลาด และมีใครเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องบ้าง
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
…………....................................................................................................................................
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…………....................................................................................................................................
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แบบสังเกตพฤติ ก รรมการทํางานของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั )
ผูร้ บั การประเมิ น : ………………………………… ผูป้ ระเมิ น : ...………………………………..
คําชี้แ จง โปรดบันทึกพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ท่ี า่ นสังเกตเห็น
ซึง่ พิจารณาแล้วว่าเป็ นพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลดีต่อการทํางาน ทัง้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
วัน ที่ส งั เกตเห็น
ตัวอย่างเช่น
24 พ.ค. 56

พฤติ ก รรมที่ส งั เกตเห็น
ในห้อ งเรีย น
นอกห้อ งเรีย น (ระบุส ถานที่)
ยกตัวอย่างประกอบการใช้สอ่ื การสอน ยกมือเสนอความคิดเห็นในทีป่ ระชุม
กับนักเรียน

263

ประเด็น คํา ถามในการสัม ภาษณ์เชิงลึก
(สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั : การประเมินความต้องการจําเป็ น)
คํา ชี้แ จง แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้เป็ นการสัมภาษณ์แบบให้ตอบบรรยาย มี 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ ได้แก่ ประวัตสิ ว่ นตัว และประวัตกิ ารทํางาน โดยย่อ
ดังนี้
1) ชื่อ
2) เพศ
3) อายุ
4) ตําแหน่ง
5) ประสบการณ์การทํางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ท่านคิดว่า “หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู”้ หมายถึงใคร
ประเด็นที่ 2 ท่านคิดว่าภาระงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จนัน้ ต้องใช้
ความรูค้ วามสามารถ/ทักษะใดบ้าง
ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรเป็ นบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพ
อย่างไร และควรจะต้องมีความสามารถในด้านใดบ้าง
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แบบสัม ภาษณ์เชิงลึก
(สํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั : การประเมินความต้องการจําเป็ น)
คําชี้แ จง ให้บนั ทึกผลการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ ได้แก่ ประวัตสิ ว่ นตัว และประวัตกิ ารทํางาน โดยย่อ ดังนี้
ชื่อ ……………………… นามสกุล …………………………… เพศ  ชาย  หญิง
อายุ …… ปี ตําแหน่ง …………………………...…วันเดือนปี เริม่ รับราชการ ..................................
อายุราชการ .............. ปี ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่งปั จจุบนั ............. ปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ท่านคิดว่า “หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู”้ หมายถึงใคร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที่ 2 ท่านคิดว่าภาระงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จนัน้ ต้องใช้
ความรูค้ วามสามารถ/ทักษะใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรเป็ นบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพอย่างไร
และควรจะต้องมีความสามารถในด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมิ น ความพึงพอใจที่ม ีต ่อ การเข้าร่ว มอบรมเชิงปฏิบ ตั ิ ก าร
การพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
คําชี้แ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
รายการ

ระดับ ความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. ความพึงพอใจในกิ จ กรรม
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม/สัมมนา
1.2 ระยะเวลาของการอบรม/สัมมนา
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ
2. ความพึงพอใจในวิ ทยากร
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร
2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร
2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
3. ความพึงพอใจในบริ ก าร
3.1 ห้องประชุม
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 อาหารและเครือ่ งดื่ม
3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม
4. ความพึงพอใจและประโยชน์ ที่ได้ร บั จากการอบรม
4.1 ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการอบรม
4.2 การนําความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะทีไ่ ด้รบั ในครัง้ นี้ ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้
4.3 ความพึงพอใจทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในภาพรวม
**ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงในการให้ความร่วมมือในครัง้ นี้**
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กิ จ กรรมที่ 1 สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
คําชี้แ จง ให้ทา่ นเลือกสมรรถนะทีไ่ ด้จากการระดมความคิดในกิจกรรมที่ 1 ทีท่ า่ นคิดว่าจําเป็ นในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มา 12 ลําดับ โดยเรีย งลําดับตามความสําคัญ
สมรรถนะจากการระดมความคิ ด
1. มีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
2. การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
3. ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
4. ทักษะในการแก้ปัญหา
5. ทักษะในการสือ่ สารทีด่ ี
6. ทักษะในการวางแผน
7. ทักษะการใช้เทคโนโลยี
8. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถ่ายทอดเรือ่ งราว
ได้ชดั เจน
9. ประสานงาน/เครือข่ายการปฏิบตั งิ าน
10. ติดตามการปฏิบตั งิ าน
11. สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
12. เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่ องตนและเพือ่ น
ร่วมงาน
13. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
14. การกระทําตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
15. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
16. ทํางานเป็ นทีม
17. มีความรูเ้ กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

18. การเสียสละ
19. ใฝ่ รู้
20. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
21. ให้คาํ ปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
22. เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
23. มอบหมายงานตามความเหมาะสม
24. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
25. วางตัวเป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง
26. มีคุณธรรมจริยธรรม
27. มีวสิ ยั ทัศน์ในการทํางาน
28. กล้าแสดงความคิดเห็น
29. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
30. มีเป็ นผูน้ ําทางความคิด
31. รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
32. ดํารงตนอยูใ่ นศีลธรรม ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์กบั หน้าทีท่ างราชการ
33. มีสมั มาคารวะ เป็ นสุภาพชน
34. มีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
35. เป็ นผูน้ ําด้านการสอน

ลําดับที่
สมรรถนะ
6
7
8
9
10
12
*ขอบคุณสําหรับความร่วมมือทีม่ ใี ห้ในการทําวิจยั ครัง้ นี้คะ่ *
สมรรถนะ
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กิ จ กรรมที่ 2 เลือ กสมรรถนะที่ต ้อ งการพัฒ นา
คําชี้แ จง ให้ทา่ นช่วยกันระดมความคิด เพือ่ คัดเลือกสมรรถนะทีใ่ นกลุ่มของท่านต้องการทีจ่ ะพัฒนา
โดยแยกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ สรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่ จากทีท่ า่ นเลือกกัน
มาจากกิจกรรมที่ 2 แล้วกําหนดนิยามของสมรรถนะดังกล่าว
สมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนาจากกิจกรรมที่ 1
1. (1) มีความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
2. (16) ทํางานเป็ นทีม
3. (27) มีวสิ ยั ทัศน์ในการทํางาน
4. (15) มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี
5. (20) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
6. (21) ให้คาํ ปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
1

2

3

4

5

6

7

7. (29) มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
8. (31) รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
9. (6) ทักษะในการวางแผน
10. (26) มีคุณธรรมจริยธรรม
11. (30) มีเป็ นผูน้ ําทางความคิด
12. (34) มีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
8

9

10

11

12
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สรุป สมรรถนะที่ต ้อ งการพัฒ นา พร้อ มกําหนดนิ ย ามของแต่ล ะสมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ งหน้ าที่ (Functional Competency) ได้แก่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

*ขอบคุณสําหรับความร่วมมือทีม่ ใี ห้ในการทําวิจยั ครัง้ นี้คะ่ *
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กิ จ กรรมที่ 3 ตัว บ่งชี้พฤติ ก รรม
คําชี้แ จง ให้ทา่ นช่วยกันระดมความคิด เขียนพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความเป็ นผูท้ ม่ี สี มรรถนะ
ต่างๆ ตามทีเ่ ลือกกันมากทัง้ 6 สมรรถนะ ตามขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
1. ผูช้ ว่ ยวิจยั แจกการดาษการ์ดแผ่นที่ 1 (สีฟ้า) ให้ผรู้ ว่ มวิจยั คนละ 1 แผ่น ให้ผรู้ ว่ มวิจยั เขียน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ แล้วให้สง่ กับผูร้ ว่ มวิจยั เพือ่ นําไป
ติดทีก่ ระดานไวท์บอร์ดหน้าห้องประชุม
2. ผูว้ จิ ยั อ่านข้อความในแผ่นการ์ดทีละแผ่น แล้วให้ผรู้ ว่ มวิจยั ช่วยกันพิจารณาและเพิม่ เติม
พฤติกรรมบ่งชีเ้ พิม่ เติม
3. ผูว้ จิ ยั อ่านข้อความทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั ร่วมกันเสนอแนะ แล้วช่วยกันเขียนเป็ นข้อความแบบความเรียงที่
แสดงถึงพฤติกรรมบ่งชีส้ มรรถนะดังกล่าว
4. ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ 1-3 อีก 5 สมรรถนะให้ครบถ้วน (ความกระตือรือร้นในการทํางาน การมี
วิสยั ทัศน์ในการทํางาน ทักษะในการวางแผน คุณธรรมจริยธรรม และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์)
5. ผูว้ จิ ยั เขียนสรุปพฤติกรรมบ่งชีส้ มรรถนะต่างๆ จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรม แล้วให้ผรู้ ว่ ม
วิจยั กลันกรองอี
่
กครัง้
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(1) ความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ Key performance

(1) ทักษะในการวางแผนงาน

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

(2) ความกระตือรือร้นในการทํางาน Key performance

(2) คุณธรรมจริยธรรม

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

(3) วิสัยทัศน์ในการทํางาน

(2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Key performance

Key performance

Key performance

Key performance

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….

…..………………………………………………………….
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สรุป พฤติ ก รรมบ่งชี้ข องสมรรถนะที่ต ้อ งการพัฒ นา
1. ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ความกระตือรือร้นในการทํางาน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. การมีวสิ ยั ทัศน์ในการทํางาน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ทักษะในการวางแผน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. คุณธรรมจริยธรรม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
*ขอบคุณสําหรับความร่วมมือทีม่ ใี ห้ในการทําวิจยั ครัง้ นี้คะ่ *
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กิ จ กรรมที่ 4 พจนานุก รมสมรรถนะ
คําชี้แ จง ให้ทา่ นระดมความคิดกับสมาชิกในกลุ่มเขียนรายละเอียดพฤติกรรมแต่ละระดับ
จากคําจํากัดความ (พฤติกรรมบ่งชี)้ ของแต่ละสมรรถนะ ดังนี้
1
ความรู้ค วามชํา นาญในวิ ชาชีพ
คําจํากัด ความ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชา จนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย มีความรูเ้ ชิงวิชาการและวิชาชีพ มีหลักการจัดการ
เรียนการสอน วัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนาตนเองในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ
รายละเอีย ดพฤติ ก รรม
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
0
……………………………………………………………………………………
1
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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2
คําจํากัด
ความ

ระดับ
0
1

2

3

4

5

ความกระตือ รือ ร้น ในการทํางาน (Energetic)
ความต้องการทีจ่ ะทํางานของตนเองให้ประสบความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนด รวมทัง้ ความรูส้ กึ ตื่นตัวในการเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ ตลอดจนความกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิกในทีม
รายละเอีย ดพฤติ ก รรม
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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3.
คําจํากัด
ความ

ระดับ
0
1

2

3

4

5

การมีวิ ส ยั ทัศ น์ ใ นการทํางาน
ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้ าหมายการทํางานของ
ตนเองให้ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของโรงเรียน รวมทัง้
ความสามารถในการผลักดันและกระตุน้ จูงใจให้ผอู้ ่นื ทํางานสนองตอบต่อ
วิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของโรงเรียนอีกด้วย
รายละเอีย ดพฤติ ก รรม
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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4.
คําจํากัด
ความ

ระดับ
0
1

2

3

4

5

ทัก ษะในการวางแผน
ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็ นหลักการ โดยเน้นให้สามารถนําไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
ต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดพฤติกรรม
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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5.
คําจํากัด
ความ
ระดับ
0
1

2

3

4

5

มีค ณ
ุ ธรรมจริ ย ธรรม
ครองตนและประพฤติปฏิบตั ถิ ูกต้องเหมาะสมทัง้ ตามหลักกฎหมาย และ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพครูโดยมุง่ ประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
รายละเอียดพฤติกรรม
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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6.
คําจํากัด
ความ
ระดับ
0
1

2

3

4

5

ความคิ ด ริ เริ่ม สร้างสรรค์
ความสามารถในการมองปั ญหาต่างๆ ด้วยมุมมองหลายๆ ด้าน และสามารถ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
รายละเอียดพฤติกรรม
ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้อย่างชัดเจน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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กิ จ กรรมที่ 5 Group development plan
คําชี้แ จง ให้ผรู้ ว่ มวิจยั ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่อไปนี้
กิ จ กรรมที่ 7.1 ร่วมกันพิจารณาว่าควรจะเลือกสมรรถนะใดในการพัฒนาก่อน-หลัง โดยพิจารณา
จากความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน (ระดับ 3) จากแผ่นชาร์ตที่ 2
แผ่นชาร์ตที่ 2
สรุป ระดับ ความต้อ งการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรียนรู้
ระดับ ความต้อ งการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ต้องการ/
(ต้องการ/
(ต้องการ/
เร่งด่วน)
ระยะยาว)
ปานกลาง)
สมรรถนะ
Core Competency
กัญญารัตน์ (T)
รัชนี (S), กัลยา (So)
1. ความรูค้ วามชํานาญใน กุลวุฒ ิ (P)
ดวงตา (J),ไพฑูรย์(E)
จริยาวดี (M)
วิชาชีพ
ทศพร (A)
กัญญารัตน์ (T)
2. ความกระตือรือร้นใน
จริยาวดี (M),
รัชนี (S)
กัลยา (So), ทศพร (A) ดวงตา (J)
การทํางาน
กุลวุฒ ิ (P)
ไพฑูรย์ (E)
3. การมีวสิ ยั ทัศน์ในการ
จริยาวดี (M), กัลยา
กัญญารัตน์
รัชนี (S), ทศพร (A)
กุลวุฒ ิ (P), ไพฑูรย์(E)
ทํางาน
(So)
(T),ดวงตา (J)

Functionary
Competency
1. ทักษะในการวางแผน
2. คุณธรรมจริยธรรม

จริยาวดี (M)

จริยาวดี (M), กัลยา
(So) ทศพร (A),
ดวงตา (J)
3. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ทศพร (A)

กัญญารัตน์ (T), กัลยา รัชนี (S), ดวงตา (J)
ไพฑูรย์ (E)
(So)
ทศพร (A), กุลวุฒ ิ (P)
กัญญารัตน์ (T), กุล รัชนี (S), ไพฑูรย์(E)
วุฒ ิ (P)
รัชนี (S), ไพฑูรย์(E)
กัญญารัตน์ (T),
ดวงตา (J), กัลยา (So)
จริยาวดี (M), กุลวุฒ ิ
(P)
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บัน ทึก ความคิ ด เห็น
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
สรุปว่า สมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนาเร่งด่วน ได้แก่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิ จ กรรมที่ 6 แลกเปลี่ย นเรีย นรูส้ ่กู ารพัฒ นาสมรรถนะ
คํา ชี้แ จง หลังจากทํากิจกรรมที่ 6 ผูว้ จิ ยั นําอภิปรายร่วมกับผูร้ ่วมวิจยั เพื่อร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
ภายในกลุ่ม ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะตนเองจากสมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนาเร่งด่วน โดยให้ผู้
ทีป่ ระเมินสมรรถนะตนเองในระดับตํ่าเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การทํางานของผูท้ ป่ี ระเมินสมรรถนะ
ตนเองระดับสูง ว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีสมรรถนะทีส่ งู ขึน้ (มีวธิ กี ารอย่างไรทีท่ าํ ให้
สมรรถนะตนเองอยูใ่ นระดับสูง)
สรุป วิ ธ ีก ารที่ทาํ ให้ส มรรถนะสูง
1. สมรรถนะ .................................................................................................................
กลุ่มทีม่ สี มรรถนะสูง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มทีม่ สี มรรถนะปานกลาง-ตํ่า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2. สมรรถนะ .................................................................................................................
กลุ่มทีม่ สี มรรถนะสูง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มทีม่ สี มรรถนะปานกลาง-ตํ่า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แนวคํา ถามในการสนทนากลุ่ม แต่ล ะวงรอบการวิ จ ยั
ขัน้ ตอน
1. การสร้างความรูท้ ่ี
ชัดเจนร่วมกัน

2. การจัดรวบรวมวิธี
ปฏิบตั ิ

3.การสะท้อนผล
หลังการปฏิบตั ิ

แนวคําถามในการสนทนากลุ่ม
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ท่านคิดว่าสมรรถนะทีร่ วบรวมมา ท่านคิดว่ามีวธิ กี ารพัฒนาสมรรถนะ
ได้ครอบคลุมสมรรถนะของหัวหน้า ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูม้ ี
วิธกี ารอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร จาก
กลุ่มสาระการเรียนรูห้ รือไม่
ผลสะท้อนการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ใน
อย่างไร และถ้ายังไม่ครอบคลุม
รอบแรก
ท่านคิดว่าควรมีสมรรถนะใดอีก
บ้าง พร้อมเหตุผลประกอบ
ท่านคิดว่าเราควรจะมีกจิ กรรมและ ท่านคิดว่าเราควรจะมีกจิ กรรมและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างไรในการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างไรในการ
พัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม พัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ท่านคิดว่าการพัฒนาสมรรถนะ
ท่านคิดว่าการพัฒนาสมรรถนะของ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูต้ าม
ตามกิจกรรมและขัน้ ตอนการ
กิจกรรมและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ่ี
สร้างขึน้ บรรลุผลสําเร็จหรือไม่
ปฏิบตั ทิ ส่ี ร้างขึน้ บรรลุผลสําเร็จ
อย่างไร
หรือไม่ อย่างไร
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แบบบัน ทึก การสนทนากลุ่ม
ห้องประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่ ....... เดือน ........................................ พ.ศ..................
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ..................................................................................
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
4) ……………………………………………………………
5) ……………………………………………………………
เริม่ ประชุมเวลา .................................
แผนผังทีน่ งของผู
ั่
เ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่ม

รายละเอียดจากการสนทนากลุ่ม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(................................................)
ผูจ้ ดบันทึกการสนทนากลุ่ม
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แบบสังเกตพฤติ ก รรมการทํางานของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(ขัน้ การปฏิบตั แิ ละการสังเกต)
ผูร้ บั การประเมิ น : ………………………………… ผูป้ ระเมิ น : ...………………………………..
คําชี้แ จง โปรดบันทึกพฤติกรรมการทํางานทีท่ า่ นสังเกตเห็น โดยพิจารณาจากตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรม
ของสมรรถนะทีส่ งั เกต
วัน ที่ส งั เกตเห็น
ตัวอย่างเช่น
17 ก.ย. 56

ชื่อ สมรรถนะ
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ

พฤติ ก รรมที่ส งั เกตเห็น
เปิ ดวิดโี อเรือ่ งระบบสุรยิ ะ จาก youtube
ให้นกั เรียนดูแล้วตอบคําถาม
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แบบประเมิ น ตนเองเพื่อ การพัฒ นาสมรรถนะรายบุค คล
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................................
ตําแหน่ ง ...................................................... ระดับ.........................................
หน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบ (โดยตําแหน่งและการปฏิบตั งิ านจริง)
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................
9. ..................................................................................................................................
10. ................................................................................................................................
คําจํากัด ความของสมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ กลุ่มความสามารถทีค่ รูทุกคนต้องมี
(ความสามารถในด้านปฏิบตั กิ ารสอน)
1.1 ความรู้ค วามชํา นาญในวิ ช าชี พ หมายถึง มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชา
จนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย มีความรูเ้ ชิงวิชาการ และวิชาชีพ มี
หลักการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ มีหลักการให้ คําปรึกษา สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและ
พัฒนาตลอดจนชีแ้ หล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการทํา งาน หมายถึง ความต้องการที่จะทํ างานของ
ตนเองให้ประสบความสําเร็จตามแผนงานทีก่ ําหนด รวมทัง้ ความรูส้ กึ ตื่นตัวในการเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนความกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิกในทีม
1.3 วิ ส ยั ทัศ น์ ใ นการทํา งาน หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ
และเป้ าหมายการทํ างานของกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ให้ต อบสนองต่ อวิส ยั ทัศ น์ แ ละเป้ าหมายของ
โรงเรียน รวมทัง้ สามารถในการผลักดันและกระตุ้นจูงใจให้ผูอ้ ่นื ทํางานสนองตอบต่อวิสยั ทัศน์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรูข้ องตนเอง
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2. ส ม ร ร ถน ะเฉ พาะใน ตํ า แ ห น่ งห น้ าที่ (Functional Competency) ได้ แ ก่ กลุ่ ม
ความสามารถที่องิ ตามเนื้อหาของงาน (Job Content) เป็ นหลัก (ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู)้
2.1 ทัก ษะในการวางแผน หมายถึง ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็ นหลักการ
โดยเน้ น ให้ส ามารถนํ าไปปฏิบ ัติไ ด้จ ริง และถู ก ต้อ ง รวมถึง ความสามารถในการบริห ารจัด การ
โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 คุณ ธรรมจริ ย ธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบตั ถิ ูกต้องเหมาะสม
ทัง้ ตามหลัก กฎหมาย และคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ตลอดจนหลัก จรรยาบรรณในวิช าชีพ ครูโดยมุ่ ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
2.3 ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้า งสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการมองปั ญหาต่างๆ ด้วย
มุมมองหลายๆ ด้าน และสามารถพัฒนาหรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
เกณฑ์ก ารประเมิ น
ให้พจิ ารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้
ระดับ ความรู/้ ทัก ษะ (ปั จจุบนั )
0 ไม่มคี วามรู/้ ทักษะ
1 มีความรู/้ ทักษะบ้างแต่ไม่มคี วามมันใจที
่ จ่ ะนําไปใช้งานจําเป็ นต้องมีทป่ี รึกษา
2 มีความรู/้ ทักษะและมีความมันใจที
่ จ่ ะนําไปใช้งาน
3 มีความรู/้ ทักษะและสามารถเป็ นทีป่ รึกษาให้คาํ แนะนําได้
ระดับ ความจําเป็ น ต่อ งานที่ร บั ผิด ชอบ
0 ไม่มคี วามจําเป็ น/ไม่ได้ใช้ในงาน
1 มีความจําเป็ นบางครัง้ ทีต่ อ้ งนํามาใช้ในงาน
2 มีความจําเป็ นต้องใช้ในงานบ่อยครัง้
3 จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องนํามาใช้ในงาน
ระดับ ความต้อ งการในการพัฒ นา
0 ไม่ตอ้ งการพัฒนา
1 มีความต้องการพัฒนาเพือ่ ต้องการใช้ในงานในระยะยาว
2 มีความต้องการพัฒนาเพือ่ ต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง
3 มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพือ่ ต้องการใช้ในงาน
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คําชี้แ จง ให้ทา่ นทําเครือ่ งหมาย ในช่องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ

สมรรถนะ

ระดับ ความรู/้
ทัก ษะ (ปัจ จุบ นั )
0

1

2

3

ระดับ ความจําเป็ น
ต่อ งานที่
รับ ผิด ชอบ
0 1 2 3

ระดับ ความ
ต้อ งการพัฒ นา
0

1

2

3

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)
1. ความรูค้ วามชํานาญใน
วิชาชีพ
2. ความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน
3. วิสยั ทัศน์ในการทํางาน
สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่ ง
หน้ าที่ (Functional
Competency)
1. ทักษะในการวางแผน
2. คุณธรรมจริยธรรม
3. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

**ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงในการให้ความร่วมมือในครัง้ นี้**
นางกชกร รุง่ หัวไผ่
นิสติ ป.เอก สาขาวิชา การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.
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แบบประเมิ น ความเหมาะสมของรูป แบบสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน

-----------------------คําชี้แ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องตัวเลขทีแ่ สดงระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของท่านมากทีส่ ดุ โดย
5 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับพอใช้
1 หมายถึง เหมาะสมอยูใ่ นระดับปรับปรุง
รายการประเมิน
1) จําแนกกลุ่มของสมรรถนะทีค่ รอบคลุม
บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2) กําหนดและตัง้ ชื่อสมรรถนะแต่ละตัวอย่าง
ชัดเจน ชีบ้ ่งความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่นๆ
ทําให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกัน
3) กําหนดความหมายและคําอธิบายของชื่อ
สมรรถนะทีส่ อ่ื สารเข้าใจง่าย
4) กําหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชีส้ มรรถนัน้ ๆ
ตามระดับการเรียนรูห้ รือความชํานาญ
5) นิยามพฤติกรรมในแต่ละระดับสะท้อน
พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกในแต่ละระดับ
6) ตัวชีว้ ดั พฤติกรรมแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ทีแ่ สดงออกมาแล้วสะท้อนถึงสมรระนุ นนั ้ ๆ
ภายใต้สถานการณ์ทก่ี าํ หนด
7) ตัวชีว้ ดั พฤติกรรมเขียนออกมาเป็ นพฤติกรรม
ทีส่ ามารถสังเกตและวัดได้อย่างชัดเจน

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
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แบบประเมิ น รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน

-----------------------คําชี้แ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ

รายการประเมิน
1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์
1) รูปแบบการพัฒนาช่วยพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2) รูปแบบการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ของงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) รูปแบบการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา
4) รูปแบบการพัฒนาทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
2. มาตรฐานด้านความเป็ น ไปได้
1) รูปแบบการพัฒนานี้สามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริง
2) รูปแบบการพัฒนาเป็ นทีย่ อมรับได้
3) รูปแบบการพัฒนานี้มกี ารระบุขนั ้ ตอนการ
นําไปใช้ชดั เจน
4) กิจกรรมในการพัฒนาสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริง
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบการพัฒนาไม่เป็ นการสร้างภาระงาน
ต่อการทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2) รูปแบบการพัฒนาให้ความสําคัญในความคิดของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
3) รูปแบบการพัฒนาคํานึงถึงข้อจํากัดของ
การทํางานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ปาน
ปรับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรุง
กลาง
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รายการประเมิน

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ปรับ
ปาน
ดีมาก
ดี
พอใช้
กลาง
ปรุง

4) รูปแบบการพัฒนาสามารถนําไปพัฒนาต่อยอด
ได้
4. มาตรฐานด้านความถูก ต้อ ง
1) รูปแบบการพัฒนามีแนวคิดและหลักการพัฒนา
รูปแบบตามหลักวิชาการ
2) กระบวนการพัฒนามีความชัดเจน
3) ประเด็นการพัฒนาครอบคลุมสมรรถนะ
ทีจ่ าํ เป็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4) กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับรูปแบบการ
พัฒนา
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ของโรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย ลพบุร ี
ผูร้ บั การประเมิ น : ................................................... ผูป้ ระเมิ น : .............................................
ชื่อ สมรรถนะ : ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ

สมรรถนะ/ระดับ สมรรถนะ

คะแนนพฤติ ก รรม
สรุป
ที่แ สดงออก
คะแนน
1 2 3 4 5

ระดับ ที่ 1 : ใช้ก ฎพืน้ ฐานทัวไป
่
1.1 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
1.2 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ริ าชการ
ระดับ ที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และประยุก ต์ป ระสบการณ์
2.1 รอบรูใ้ นเทคโนโลยี/องค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
หรือทีเ่ กีย่ วข้อง ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
2.2 รับรูถ้ งึ แนวโน้มวิทยาการทีท่ นั สมัย และเกีย่ วข้องกับงานของ
ตนอย่างต่อเนื่อง
ระดับ ที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และประยุก ต์ทฤษฎีหรือ แนวคิ ด ซับ ซ้อ น
3.1 สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
3.2 สามารถแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ในการปฏิบตั งิ านได้
ระดับ ที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และอธิ บ ายปัญ หา/งานในภาพองค์ร วม
4.1 มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสหวิทยาการ
และสามารถนําความรูไ้ ปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
4.2 สามารถนําความรูเ้ ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้าง
วิสยั ทัศน์เพือ่ การปฏิบตั งิ านในอนาคต
ระดับ ที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ ๔ และคิ ด นอกกรอบเพื่อ สร้างสรรค์อ งค์ค วามรู้ใ หม่
5.1 บริหารจัดการให้สว่ นราชการนําเทคโนโลยี ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีง่ านอย่างต่อเนื่อง
5.2 เล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการ
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คะแนนพฤติ ก รรม
สรุป
ที่แ สดงออก
คะแนน
1 2 3 4 5

สมรรถนะ/ระดับ สมรรถนะ
ใหม่ๆ ต่อการปฏิบตั งิ านในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมให้มกี าร
นํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ คุณ ภาพ

เกณฑ์ในการแปลผล การนํ าคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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แบบประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ของโรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย ลพบุร ี
ผูร้ บั การประเมิ น : ……………………………… ผูป้ ระเมิ น : …………………………………...
ชื่อ สมรรถนะ : ทักษะในการวางแผน
สมรรถนะ/ระดับ สมรรถนะ

คะแนนพฤติ ก รรม
สรุป
ที่แ สดงออก
คะแนน
1 2 3 4 5

ระดับ ที่ 1 : ใช้ก ฎพืน้ ฐานทัวไป
่
1.1 วางแผนงานเป็ นขัน้ ตอนอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ สิง่ ทีต่ อ้ ง
จัดเตรียม และกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างถูกต้อง
ระดับ ที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และประยุก ต์ป ระสบการณ์
2.1 วางแผนงานได้โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลําดับ
ความสําคัญหรือความเร่งด่วน
2.2 จัดลําดับของงานและผลลัพธ์ในโครงการเพือ่ ให้สามารถ
จัดการโครงการให้บรรลุตามแผนและเวลาทีว่ างไว้ได้
2.3 วิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสียและผลต่อเนื่องของแผนงานทีว่ างไว้
เพือ่ สามารถวางแผนงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ระดับ ที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และประยุก ต์ทฤษฎีหรือ แนวคิ ด ซับ ซ้อ น
3.1 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ต่างๆ ทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องหลายฝ่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วางแผนงานทีม่ คี วามเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งาน
หรือหลายๆ โครงการโดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ต่างๆ ทีส่ นับสนุ นและไม่ขดั แย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ ที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 3 และอธิ บ ายปัญ หา/งานในภาพองค์ร วม
4.1 วางแผนงานทีซ่ บั ซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขัน้ ตอนการ
ดําเนินงานต่างๆ ทีม่ หี น่วยงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องหลายฝ่ าย รวมถึง
คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการแก้ไขไว้ล่วงหน้า
อีกทัง้ เสนอแนะทางเลือกและข้อดีขอ้ เสียไว้ให้
4.2 เตรียมแผนรับมือกับสิง่ ไม่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรัดกุมและ
มีประสิทธิภาพ
4.3 วางแผนงานทีม่ คี วามเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกันหลายๆ งาน/
โครงการ โดยกําหนดกิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ
ทีส่ นับสนุนและไม่ขดั แย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมรรถนะ/ระดับ สมรรถนะ

คะแนนพฤติ ก รรม
สรุป
ที่แ สดงออก
คะแนน
1 2 3 4 5

ระดับ ที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ ๔ และคิ ด นอกกรอบเพื่อ สร้างสรรค์อ งค์ค วามรู้ใ หม่
5.1 ปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างรัดกุมและเป็ นระบบให้เข้ากับ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างไม่คาดคิด เพือ่ แก้ปัญหา อุปสรรค หรือ
สร้างโอกาสนัน้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ คุณ ภาพ
เกณฑ์ในการแปลผล การนํ าคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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แบบประเมิ น ความพึงพอใจที่ม ีต ่อ การพัฒ นาสมรรถนะ
ของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
คําชี้แ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
รายการ

ระดับ ความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. ท่านได้มโี อกาสวิเคราะห์หาความจําเป็ นในการพัฒนาร่วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. ท่านได้มกี ารวางแผนพัฒนาตนเอง โดยการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล
3. ท่านได้รบั การพัฒนาศักยภาพสอดคล้องตามความจําเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ าน
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร
ให้ได้รบั การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. หน่วยงานของท่านมีแหล่งข้อมูลทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
7. ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ทักษะและสมรรถนะทีไ่ ด้จากการพัฒนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานทีร่ บั ผิดชอบ
8. ท่านมีโอกาสได้นําความรู้ ทักษะและสมรรถนะทีไ่ ด้จากการพัฒนา
ไปถ่ายทอดให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทราบ
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม

**ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงในการให้ความร่วมมือในครัง้ นี้**
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ภาคผนวก ข
แผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง (Individual Development Plan: ID PLAN)
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แผนพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
(Individual Development Plan: ID PLAN)

....................................................................................................................

ตํา แหน่ ง ครู วิ ทยฐานะ ..........................................................
กลุ่ม สาระการเรีย นรู.้ .........................................................

โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย ลพบุร ี
สํา นัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต4
สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน กกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
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แผนพัฒ นาตนเอง (Individual Development Plan: ID PLAN)
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ชื่อ........................................................ชื่อ-สกุล…………………………………………….
ตําแหน่ง............................................วิทยฐานะ................................................................
วุฒกิ ารศึกษา
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
วิชาเอก ……………………………….…
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
วิชาเอก ………………………………..…
 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
วิชาเอก .................................................
 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
วิชาเอก ………………………………..…
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………. วิชาเอก..................................................
เงินเดือน
อันดับ....................................... อัตราเงินเดือน.................................บาท
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
เลขที.่ ............หมูบ่ า้ น........................ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ (บ้าน)............................โทรศัพท์ (มือถือ) ................................
E-mail ……………………………………………………………………….
สถานทีท่ าํ งาน (ขณะทีท่ าํ แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง)
โรงเรียน…………………………………….สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
งานปฏิ บ ตั ิ การสอน
1. กลุ่มสาระทีส่ อน...................................รายวิชา.....................รหัสวิชา.................
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท.่ี ..............................จํานวนคาบ/สัปดาห์.................................
2. กลุ่มสาระทีส่ อน...................................รายวิชา.......................รหัสวิชา...............
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท.่ี ..............................จํานวนคาบ/สัปดาห์.................................
3. กิจกรรมทีส่ อน....................................................................................................
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท.่ี ..............................จํานวนคาบ/สัปดาห์.................................
4. ชุมนุ มทีส่ อน......................................................................................................
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท.่ี ..............................จํานวนคาบ/สัปดาห์.................................
รวม ...................คาบ/สัปดาห์
งานที่ได้ร บั มอบหมายพิ เศษ
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. .........................................................................
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ส่ว นที่ 2 รายละเอีย ดการพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
ที่

สมรรถนะทีจ่ ะพัฒนา

อันดับ
ความ
สําคัญ

ระยะเวลาในการพัฒนา
วิธกี าร/รูปแบบการพัฒนา

เริม่ ต้น

สิน้ สุด

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

ประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่

299

300
ส่ว นที่ 3 คํารับ รอง
ข้าพเจ้าได้เสนอแผนการพัฒนาตนเองนี้และปรึกษากับผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนแล้ว
เมือ่ วันที.่ ........./.........../.............
(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้าของประวัติ
(…………...……………………………………..)
ได้ทาํ การปรับปรุง/แก้ไข แผนนี้ ครัง้ ที…
่ ……..เมือ่ วันที่ ........../............../................
ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนาตนเองนี้ เมือ่ วันที่ ........../............./..............
(ลงชื่อ) .............................................……....
(…………...……………………………………..)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน

ภาคผนวก ค
ผลการประเมิ น สมรรถนะแต่ล ะรอบการวิ จ ยั
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ผลการประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ (ประเมิ น ตนเอง)
ครัง้ ที่ 1 (7 พฤศจิ ก ายน 2557)
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาม ธั ยมศึก ษา เขต 5
สมรรถนะ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมเฉลี่ย

สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
3.20
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.20
ปานกลาง
3.80
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.80
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.55
ปานกลาง

สมรรถนะเฉพาะ
ทักษะในการวางแผน
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
3.87
ปานกลาง
3.67
ปานกลาง
3.73
ปานกลาง
3.50
ปานกลาง
4.00
ปานกลาง
4.00
ปานกลาง
4.00
ปานกลาง
3.67
ปานกลาง
3.81
ปานกลาง

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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ผลการประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(ประเมิ น โดยผูบ้ ริ หารฯ และ หน.กลุ่ม สาระฯ อื่น )
ครัง้ ที่ 1 (7 พฤศจิ ก ายน 2557)
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาม ธั ยมศึก ษา เขต 5
สมรรถนะ
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมเฉลี่ย

สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
3.40
ปานกลาง
3.80
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.30
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง
3.51
ปานกลาง

สมรรถนะเฉพาะ
ทักษะในการวางแผน
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
3.60
ปานกลาง
3.70
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.20
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง
3.80
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
3.56
ปานกลาง

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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ผลการประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ (ประเมิ น ตนเอง)
ครัง้ ที่ 2 (29 เมษายน 2558)
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาม ธั ยมศึก ษา เขต 5
สมรรถนะ
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมเฉลี่ย

สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
3.95
ปานกลาง
4.20
สูง
4.30
สูง
4.00
ปานกลาง
4.10
สูง
4.00
ปานกลาง
4.00
ปานกลาง
3.95
ปานกลาง
4.06
สูง

สมรรถนะเฉพาะ
ทักษะในการวางแผน
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.45
สูง
4.35
สูง
4.50
สูง
4.30
สูง
4.40
สูง
4.25
สูง
4.60
สูง
4.45
สูง
4.41
สูง

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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ผลการประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(ประเมิ น โดยผูบ้ ริ หารและหน.กลุ่ม สาระฯ)
ครัง้ ที่ 2 (29 เมษายน 2558)
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาม ธั ยมศึก ษา เขต 5
สมรรถนะ
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมเฉลี่ย

สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.00
ปานกลาง
4.20
สูง
4.10
สูง
4.00
ปานกลาง
3.60
ปานกลาง
4.10
สูง
4.10
สูง
4.30
สูง
4.05
ปานกลาง

สมรรถนะเฉพาะ
ทักษะในการวางแผน
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.50
สูง
4.40
สูง
4.20
สูง
4.00
ปานกลาง
4.00
ปานกลาง
4.30
สูง
4.10
สูง
4.00
ปานกลาง
4.19
สูง

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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ผลการประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ (ประเมิ น ตนเอง)
ครัง้ ที่ 3 (14 กัน ยายน 2558)
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาม ธั ยมศึก ษา เขต 5
สมรรถนะ
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมเฉลี่ย

สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.10
ปานกลาง
4.45
สูง
4.90
สูง
4.25
สูง
4.50
สูง
4.45
สูง
4.50
สูง
4.35
สูง
4.44
สูง

สมรรถนะเฉพาะ
ทักษะในการวางแผน
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.70
สูง
4.60
สูง
4.50
สูง
4.50
สูง
4.40
สูง
4.30
สูง
4.80
สูง
4.60
สูง
4.55
สูง

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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ผลการประเมิ น สมรรถนะของหัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
(ประเมิ น โดยผูบ้ ริ หารและหน.กลุ่ม สาระฯ)
ครัง้ ที่ 3 (14 กัน ยายน 2558)
โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาม ธั ยมศึก ษา เขต 5
สมรรถนะ
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมเฉลี่ย

สมรรถนะหลัก
ความรูค้ วามชํานาญในวิชาชีพ
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.50
สูง
4.65
สูง
4.65
สูง
4.20
สูง
4.30
สูง
4.50
สูง
4.60
สูง
4.40
สูง
4.48
สูง

สมรรถนะเฉพาะ
ทักษะในการวางแผน
คะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
4.50
สูง
4.60
สูง
4.65
สูง
4.10
ปานกลาง
4.25
ปานกลาง
4.40
สูง
4.50
สูง
4.30
ปานกลาง
4.41
สูง

เกณฑ์ในการแปลผล การนําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้ในแต่ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ในการแปลผลทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
≤ 3.00

ระดับ คุณ ภาพ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า

ภาคผนวก ง
รายชื่อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายชื่อ ผูเ้ ชี่ย วชาญ
1. ดร.ศิรชิ ยั วงษ์พฒ
ุ
2. ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
3. นายหาญ เทียนคํา

ผูอ้ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

