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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองของครูแกนนําสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน    สังกัดกรุงเทพมหานคร    ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน  3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   
ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  และดานการพัฒนาเพื่อนครู   กลุมประชากร  คือ   
ครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี และสํานักงานเขตหนองจอก   รวม 
50  โรงเรียน  จําแนกเปนเขตมีนบุรี  13  โรงเรียน   จํานวน  40  คน   สํานักงานเขตหนองจอก   
37  โรงเรียน   จํานวน  115  คน  รวมครูแกนนําทั้งหมด  155  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  คือ  แบบสอบถาม   แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)  5  ระดับ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
การเก็บรวบรวมขอมูล   ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้   นําหนังสือจากสํานักงาน
ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย   สถาบันราชภัฏราชนครินทร  เสนอสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร   
เพื่อขอความอนุเคราะหประสานงานติดตอกลุมประชากรดวยตนเอง  โดยทางไปรษณีย พรอมซอง
ติดแสตมป  เพื่อสงกลับคืนผูวิจัย และผลการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน  155  
ฉบับ  ผูวิจัยไดรับคืนมา  155  ฉบับ   คิดเปนฉบับสมบูรณทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 100  นําเสนอ
วิเคราะหโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคารอยละ  (Percentage)   คาความถี่  

(Frequency)   คาเฉล่ีย (μ)   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)   แลวเปรียบเทียบดวยเกณฑการแปล 
ความหมายของคาเฉลี่ย  
 

5.1   สรุปผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัยพอสรุปไดดังนี้ 
 ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  

1)   สํานักงานเขต  จําแนกเปน  2  เขต  คือ 
สํานักงานเขตมีนบุรี   จํานวน  40  คน   คิดเปนรอยละ  25.80  
สํานักงานเขตหนองจอก   จํานวน  115  คน   คิดเปนรอยละ  74.20  
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2)   ประสบการณในการสอน  จําแนกเปน  2  ระดับ 
นอยกวา  5  ป  จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ  3.90  
มากกวา  5  ป  จํานวน  154  คน   คิดเปนรอยละ  96.70  

ตอนที่  2   การวิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร   การพัฒนาตนเองของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพ  
มหานคร  จาํนวน  3  ดาน  ภาพรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทั้ง  3  ดาน  เรียงตามลําดับ  
คือ   ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และดานการพัฒนา 
เพื่อนครู   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ดานการพัฒนาเพื่อนครู  ผลการวิจัยพบวา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
(คาเฉลี่ย  3.61)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก  พบวา  คาเฉลี่ย   
3  ลําดับแรก   คือ   การพัฒนาผลงานของตนเองจนไดรับรางวัลหรือวุฒิบัตรจากองคกรภายนอก   
(คาเฉลี่ย  3.39)   การเผยแพรนวัตกรรมการสอนที่ทําขึ้นใหเพื่อนครูตางโรงเรียนไดนําไปใช   
(คาเฉลี่ย  3.47)   การเผยแพรผลงานของตนเองใหทุกฝายในโรงเรียนทราบ  (คาเฉลี่ย  3.47) 

ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  พบวา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  (คาเฉลี่ย  3.85)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก   
พบวา  คาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  คือ  การขอรับความชวยเหลือจากผูปกครอง   องคกรในชุมชนเพื่อ
พัฒนาผูเรียน  (คาเฉลี่ย  3.65)   การทําวิจัยในชั้นเรียนประกอบการสอน  (คาเฉลี่ย  3.65)  การให
โอกาสผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการสอน  (คาเฉลี่ย  3.67) 

 ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   พบวา   โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   
(คาเฉลี่ย  3.94)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก  พบวา  คาเฉลี่ย  
3  ลําดับแรก  คือ   การปฏิบัติงานเพื่อใหไดรับการยอมรับจากเพื่อนครูภายนอกโรงเรียน  (คาเฉลี่ย  
3.75)   การใชเวลาวางหรือเวลาหลังการปฏิบัติงานประจําในการสอนซอมเสริมแกนักเรียน   
(คาเฉลี่ย  3.76)  การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยูตลอดเวลา  (คาเฉลี่ย  3.78) 

ตอนที่  3   วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอการพัฒนาตนเอง  จํานวน  3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล 
ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและดานการพัฒนาเพื่อนครู   ทั้งนี้จําแนกตามสังกัด 
สํานักงานเขตโดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย  

เปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูแกนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  3  ดาน จําแนกตามสํานักงานเขตโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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5.2  การอภิปรายผล 
 

การอภิปรายผล ผูวิจัยขอกลาวถึงประเด็นสําคัญจากการวิจัย  ดังนี้ 
ครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเอง   จํานวน  3  ดาน         

ภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะ ครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งดานคุณสมบัติสวนบุคคล  
ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรู และดานการพัฒนาเพื่อนครูเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตาม
นโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4   วาดวยแนวการจัดการศึกษา  
ไดกําหนดหลักการไวในมาตรา  22  วา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนตาม  
แนวทางดังกลาว  ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงการจัดการการเรียนรูและวัฒนธรรมการเรียนรู 
ไปจากเดิม   ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เชาวฤทธิ์   ขําเหล็ง  (2546 : บทคัดยอ)   ที่ศึกษา 
การพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา ครูสังกัดกรุงเทพ 
มหานคร  มีการพัฒนาตนเองดานความรูดานวิชาชีพและดานเจตคติอยูในระดับมาก 
 ผูวิจัยจะนําดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ  มาอภิปรายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ดานการพัฒนาเพื่อนครู ผลการวิจัย  พบวา อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยต่ํากวา 
ดานอื่นๆ   ทั้งนี้เปนเพราะในการพัฒนาตนเองของครูแกนนํานั้นมีจุดมุงหมายในการพัฒนาหลักๆ
อยู  3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และดาน 
การพัฒนาเพื่อนครู   จากลําดับความสําคัญของดานตางๆ  จะเห็นไดวาดานการพัฒนาเพื่อนครู 
จะอยูในหัวขอสุดทาย   เนื่องจากในการพัฒนาตนเองของบุคคลนั้นจะตองเริ่มตนจากการพัฒนา 
ตนเองเสียกอน   เมื่อตนเองมีการพัฒนาดีแลวก็จะนําผลที่ไดจากการพัฒนามาทดลองปฏิบัติ   คือ
การจัดการเรียนการสอนใหมีศักยภาพ  เมื่อผลการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวแลว 
ครูแกนนําก็จะนําผลที่ไดจากการพัฒนาขยายเครื่อขายไปยังกลุมเพื่อนครูเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
อยางกวางขวางตอไป   ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ สําลี   รักสุทธิ  (2545 : 19 – 20)   กลาววา  
การมีเครือขายขยายความคิดของตนเองสูเพื่อนครูในสถานศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอน
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   การจัดเวลาและกิจกรรมนิเทศครูเครือขาย
ในลักษณะกัลยาณมิตรนิเทศไดอยางเหมาะสม   สามารถวางแผนและจัดการเวลาในการนิเทศ 
การสอนและเวลาในการใหความชวยเหลือแกเพื่อนครูไดอยางเหมาะสม  ไมเกิดความบกพรอง 
หรือเสียหายตอเวลาอยางใดอยางหนึ่ง   เต็มใจใหความชวยเหลือในทุกๆ  ดาน  แกเพื่อนครู  
การยอมรับในความสามารถของเพื่อนรวมงานและพรอมที่จะใหความชวยเหลือแกเพื่อนครู 
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ในการพัฒนางานรวมกันอยางเต็มความสามารถและพัฒนาทักษะการถายทอดผลงานทางวิชาการ
แกเพื่อนครู   ไดรับการยอมรับและความศรัทธาจากเพื่อนครูเปนที่ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน
ภายในโรงเรียนอยูมาก  แตคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา  คือ  การพัฒนาผลงานของตนเอง
จนไดรับรางวัลหรือวุฒิบัตรจากองคกรภายนอก   ทั้งนี้เปนเพราะตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานั้น
เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ  ใหดีขึ้นกวาเดิม  ซ่ึงผลที่ไดจากการพัฒนายอมประจักษแกผูคน 
ที่พบเห็นอยูแลว   การพัฒนาผลงานของตนเองก็เชนเดียวกัน   เพราะเมื่อผลงานที่บุคคลนั้นได 
ถายทอดหรือนําผลที่ไดไปพัฒนาทําใหส่ิงตางๆ   ดีขึ้นแลว   สังคมไดประจักษก็จะมีการตอบแทน
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินผลงานตนเองตอไป  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ  
การเปดโอกาสครูเครือขายขอคําแนะนําหรือใหกําลังใจแกครูเครือขาย   ทั้งนี้เปนเพราะการขยาย
เครือขายการพัฒนาใหกับครูที่ยังไมเคยผานการศึกษาอบรม หรือครูที่ยังขาดประสบการณ  หรือ 
มีประสบการณนอย   จึงมีการขยายเครือขายและใหคําแนะนําแกครูดังกลาว  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในอนาคต 

ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบวา  อยูในระดับมาก  
คาเฉลี่ยสูงกวาการพัฒนาเพื่อนครู   ทั้งนี้เปนเพราะครูสามารถที่จะกําหนดหลักสูตรไปใชได 
สอดคลองกับเนื้อหาสาระตามธรรมชาติของผูเรียน   โดยครูมีการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ
หลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ตนเองสอนใหชัดเจนเขาใจความแตกตางของผูเรียนและพฒันาการของสมอง
ของผูเรียนรู   โดยการหาความรูจากเอกสารตํารา และส่ือตางๆ  เพื่อพัฒนาวิธีการสอนใหสอดคลอง
กับหลักสูตรและผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  การจัดกระบวนการเรียนรูใหใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพของผู เ รียน    โดยจัดกิจกรรมใหผู เ รียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
มุงพัฒนาการเรียนรูรวมท้ังปลูกฝง  คุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   เนนผูเรียนเปนศูนยกลางพัฒนาแผนการสอนและ 
ส่ือการสอนรูปแบบใหมๆ  ที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เปนสําคัญที่เอื้อตอตอการเรียนรู และชวยชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียน
เปนรายบุคคล   ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวถือวาเปนเรื่องที่ตองใชความรูความสามารถ 
ความมุงมั่นที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข   ซ่ึงเปนลักษณะของคน 
ในสังคมที่พึงปรารถนาและการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดนี้จะเปน 
แนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแนวทางที่มุงหวัง  คือ   คิดเปน   ทําเปน   แกปญหาได  
สามารถวิเคราะหไดอยางมีวิจาณญาณทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซ่ึงสอดคลองกับ 
ผลงานวิจัยของ   วิเชียร   แกนไร  (2542 : บทคัดยอ)   ที่ศึกษาการพัฒนาตนเองของผูบริหาร 
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โรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  การพัฒนา 
ตนเองของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
ไดดําเนินการหลายวิธี  โดยเรียงลําดับที่ไดดําเนินการจากมากไปหานอย ดังนี้    1)  การพัฒนา 
วิชาชีพ  คือ  การสํารวจตนเอง   การศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมการศึกษาดูงาน   การปรับปรุง
บุคลิกภาพ  การฝกฝนตนเองในการตัดสินใจ  การรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การฝกอบรม  
และการศึกษาตอ   2)  การพัฒนากาย  คือ  การดูแลสุขภาพรางกาย  การออกกําลังกาย   3)  การ
พัฒนาจิต  คือ   การดูแลรักษาสุขภาพจิต   การบริหารจิต 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การขอรับความชวยเหลือ
จากผูปกครององคกรในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน   ทั้งนี้เปนเพราะสภาพของครอบครัวหรือในชุมชน
มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีพอ   ผูปกครองมีความรูนอย   อานหนังสือไมออก  เขียนไมได  จึงไมกลา   
ที่จะอยากเขามามีสวนรวมในการชวยเหลืองานดานตางๆ  ของโรงเรียน  อีกทั้งผูบริหารก็ไมกลา   
ขอรับบริจาค  เพราะกลัวจะผิดระเบียบวินัย  และองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนก็ยัง 
มีจํานวนนอย  ทําใหมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ 

ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  พบวา คาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เปนเพราะครูแกนนํา
มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   ตามหลักเกณฑการประเมินครูแกนนําที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด   เพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับ  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(2543 : 1)  ไดกําหนดหลักเกณฑในการประเมินครูแกนนําในดานคุณสมบัติสวนบุคคลไวก็เพื่อ 
เปนการสงเสริมสนับสนุนใหครูเปนครูอาชีพอยางแทจริง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การปฏิบัติงานเพื่อให
ไดรับการยอมรับจากเพื่อนครูภายนอกโรงเรียน  ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารในโรงเรียนไมใหโอกาส
ครูในการแสดงวิสัยทัศน   การนําเสนอและขอแนะนําในการปฏิบัติงานตางๆ  และขาดการชวย 
ประชาสัมพันธของครูในโรงเรียนกับการปฏิบัติงานตางๆ  สูครูที่อยูภายนอกโรงเรียนใหรับรู  

การเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ที่มีตอการพัฒนาตนเอง 

จากผลการวิจัย  พบวา  ครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ที่มีตอการพัฒนาตนเอง  จํานวน 3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  ดานศักยภาพในการจัด 
การเรียนการสอน และ ดานการพัฒนาเพื่อนครู  จําแนกตามสังกัดสํานักงานเขตภาพรวมเปน 
รายดาน  ไมแตกตางกันและไมเปนไปตามสมมติฐาน   ทั้งนี้เปนเพราะครูแกนนําทุกคนที่ไดรับ 
การฝกอบรมการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรครูเครือขายในแนวเดียวกัน และความรูความสามารถ
ของครูแตละดานไมไดแตกตางกันไปกวากันเทาใดนัก   รูปแบบหรือแนวทางในการถายทอด 
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สูครูเครือขายก็จะใชกระบวนการคลายกันเพื่อใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม 
หลักสูตรที่กําหนด 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  มีความแตกตางกัน  คือ  การปฏิบัติงานเพื่อให 
ไดรับการยอมรับจากเพื่อนครูภายนอกโรงเรียน   การใชเวลาวางหรือเวลาหลังการปฏิบัติงานประจาํ
ในการสอนซอมเสริมแกนักเรียน   การใหโอกาสผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม 
การสอน   การจัดกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และการเผยแพรผลงาน
ของตนเองใหทุกฝายในโรงเรียนทราบ   ทั้งนี้เปนเพราะสภาพและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
มีความแตกตางกัน   ไมวาจะเปนเรื่องของจํานวนบุคลากร  วุฒิการศึกษา  อายุ  เพศ  หรือจํานวน 
ผูเรียนทางการศึกษาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ตลอดจนการไดรับความรวมมือ 
ชวยเหลือจากผูปกครองที่มีจํานวนมากนอย  แตกตางกันออกไปตามสภาพความเปนอยูและขนาด
ของชุมชนแตละทองถ่ิน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
5.3.1   ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 

1)   ขอเสนอแนะสําหรับครูแกนนํา 
จากผลการวิจัย   พบวา  ดานการพัฒนาเพื่อนครูมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ  

ดังนั้น  ครูแกนนําควรจะมีความพยายามในการสรางครูเครือขาย   การชวยเหลือเพื่อนครู 
โดยการนิเทศหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การสรางนวัตกรรม
การสอนเพื่อเผยแพรผลงานของตนเองใหทุกฝาย  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรับรูและนํา 
ไปใชในการพัฒนาผลงานของตนเอง จนกวาจะไดรับรางวัลหรือวุฒิบัตรจากองคกรภายนอกตอไป  

สําหรับดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยต่ํารองลงมา  
ดังนั้น  ครูแกนนําควรจะการมีการมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  การศึกษาเอกสารงานวิจัย
ทางวิชาการรวมประชุมสัมมนา   การคนควาขอมูลขาวสารในการพัฒนาตนเอง   การมุงมั่น 
พัฒนางานเพื่อความกาวหนาขององคกร  การวิเคราะหหลักสูตร  การจัดทําแผนการการสอนตาม 
กิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบกับนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการการสอน 
ที่เนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงกับผนวกเขากับวิชาอื่น และมีการประเมินผลผูเรียน
อยางหลากหลาย  โดยการขอรับความชวยเหลือจากผูปกครอง  องคกรในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 69 

2)   แนวทางการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา 
จากการศึกษาพัฒนาตนเองของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

กรุงเทพมหานครดังกลาว   ผูวจิัยจึงใหขอมูลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อ 
นําเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม  ซ่ึงครูแกน
นําควรดําเนินการ  ดังนี้  

(1)การพัฒนาความรู 
ครูแกนนําควรมีการศึกษาหาความรูที่ใหมทันสมัยมาดําเนินการจดั

กระบวนการเรียนรู และมกีารเผยแพรนวัตกรรมการสอนใหเพื่อนครูตางโรงเรียนไดศึกษา และ 
นําไปประยุกตใช และพัฒนาตนเองเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นําภูมิปญญาทองถ่ินและนําผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการสอน  เพื่อประกอบ
การบูรณาการ  มกีารใชรูปแบบที่หลากหลาย  เชน  รูปแบบกระบวนการคิด  วิเคราะหการเรยีนรู

รวมกันเชิงบูรณาการเปนตน  
(2)การพัฒนาจิตใจ 

ครูแกนนําควรมีการสรางกําลังใจและสัมพนัธภาพที่ด ี  มีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําทีด่ีใหกับนักเรียนและเพื่อนครูอยางสม่ําเสมอ 

(3)การพัฒนาทักษะ 
ครูแกนนําควรมีการพัฒนาดานการนําขอมลูขาวสารตางๆ  ตลอดจน 

ผลงานของตนเองนําเสนอเผยแพร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนครู  มีการฝกใหนักเรยีน
ปฏิบัติจริงมากที่สุดจนถึงระดับความสามารถพัฒนาตนเองใหไดรับรางวัลหรือวุฒิบตัรจากองคกร
ภายนอกได    

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1)   ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปญหาการพัฒนาเพื่อนครูของครูแกนนํา  สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2)   ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองของครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

กรุงเทพมหานครสังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอื่นๆ 
3)  ควรศกึษาเรื่องการพัฒนาตนเองของครูแกนนําในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
  
 


