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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา วิธีด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การศึกษา
สมรรถนะทางวิชาการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ในเขตชายแดนไทย-เมียนมา 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา และ 3) การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาการของ
ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะทางวิชาการของครใูหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขต
ชายแดนไทย-เมยีนมา มีอยู่ 5 ด้าน องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา มีอยู่ 5 ข้ันตอน องค์ประกอบท่ี 3 วิธีการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมามี 6 วิธี และ
เงื่อนไขความส าเร็จ มี 3 ข้อ ผลการประเมินรปูแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา พบว่ามีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
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Abstract 
The research, aimed to presenting the model of academic competency development of 
Principal of Border Patrol Police School in Border of Thailand-myanmar. The research method 
is divided into 3 steps: 1) A study on academic performance and the academic competency 
development process of the Principal of Border Patrol Police School in Border of Thailand- 
myanmar. 2) The Development of Academic Capacity Development Model of the Principal of 
Border Patrol Police School in Border of Thailand-myanmar and 3) to evaluate the model of 
academic capacity development of the headmaster of the Border Patrol Police School in 
Border of Thailand-myanmar. The research findings yielded the followings model of academic 
competency development of Border Patrol Police School in Border of Thailand-myanmar was 
composed of 3 elements: 1) The academic performance of the headmaster of the Border 
Patrol Police School in Border of Thailand-myanmar has 5 aspects 2) The development of 
academic competencies of the Border Patrol Police School in Border of Thailand-myanmar has 
been implemented in 5 sides and 3) The development of academic competencies of Border 
Patrol Police School in Border of Thailand-myanmar are 6 ways. The results of the evaluation 
of the academic competency development model of Border Patrol Police School in Border of 
Thailand-myanmar were presented to the evaluated by the educational experts regarding by 
the principle of of Border Patrol Police School in the provinces adjacent to the Thailand- 
myanmar is very useful at the highest level. And the possibility of adoption. At the highest 
level 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันมีความเจริญกา้วหน้า ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยปัจจยัส าคญัที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกลา่วได้ คือคณุภาพคนท่ีนับว่าเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญยิ่งของชาติ ในอนาคต การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรด้านอื่น ๆ การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคณุภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อท าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเตม็ที่ ให้เปน็คนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จัก
แก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คณุธรรม และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (Office of the Basic Education Commission, 2013) 
รัฐบาลได้ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาคนและสังคมให้มีคณุภาพ พัฒนาก าลังคนให้สอดกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภาคการผลิต และการให้บริการ ท่ีส าคัญ ประเทศไทยเปน็ภาคีขององค์การสหประชาชาติได้รับรอง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ก าหนดให้รัฐภาคยีอมรับสิทธิของเด็กท่ีได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานของโอกาสที่เท่า
เทียมกันอันเป็นไปตามปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) ที่มุ่งเน้นให้การจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรยีนรู้ขั้นพ้ืนฐานของปวงชนเป็นไปอย่างเสมอภาคทั่วถึง และเป็น
การขจัดความเหลื่อมล้ ากันในระบบการศึกษาระหว่างกลุ่มต่างๆ เนือ่งจากประเทศไทยมีสภาพพ้ืนท่ีทาง



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  Special Issue  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
146

ภูมิศาสตร์แตกต่างกัน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ปกคลมุด้วยป่าไม้ เป็น
แหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทยจาก
พื้นที่ราบ ท่ีขึ้นไปท ามาหากินเลี้ยงชีพ ชาวไทยพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ ไทย
ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ประชากรมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพท าไร่ รับจา้ง หาของป่าและมีการบุกรุกถางป่า จึงให้
ความส าคญักับการหาเลี้ยงชีพมากกว่าการส่งเสริมให้บตุรหลานได้รบัการศึกษา (Border Patrol Police, 2007) 

การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณุภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ในส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 2 
สิทธิและหนา้ที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกนั ในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจดัให้ทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บค่าใช้จ่าย  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 3 พ.ศ. (2554-2558) พบว่า
สรุปผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน
จ านวน 162 โรงเรียนจากโรงเรียน 179 โรงเรียน มีการประเมิน 3 ด้าน คอืด้านผู้บริหาร ด้านครแูละด้านผู้เรียน 
สรุปได้ว่า โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด การประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ทุกโรงเรียนคือ ดา้นผู้บรหิาร 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสรมิความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษานอกนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ โดยเฉพาะด้านครูมาตรฐาน 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ มาตรฐานท่ี 24 ครูมีคณุวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบและมี
ครูพอเพียง จะอยู่ในเกณฑ์ปรับปรงุและพอใช้ เป็นส่วนใหญ่ (The Office of Standards and Quality 
Assessment (Public Organization), 2012)  

สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จมักจะมผีู้บริหารที่มีความสามารถในการน า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา คือ ผู้อ านวยความสะดวก (Facitator) เป็นผู้น า (Leader) เป็นผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็น
ผู้น านวัตกรรม (Innovation) เข้ามาสูส่ถานศึกษาและเป็นผู้ผลักดันการปฏิรปูการศึกษาให้ก้าวหน้า 
(Chatakarn, W. (2008) จึงเห็นได้ว่าการบรหิารจดัการให้ประสบความส าเร็จได้นั้นมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับสมรรนถะยังเป็นเรื่องใหม่ ส าหรับในประเทศไทยในปัจจุบนั โดย
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้น าแนวคดิของสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและในส่วนของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้มแีละเลื่อนวิทยฐานะโดยก าหนดใหม้ีการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าสายงานด้วย และจากการประเมินความรู้และสมรรถนะการบริหารการศึกษาของผู้บรหิารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปี 2553 จ านวน 37,522 คน พบว่า ผลการ
ประเมินผู้บริหารสถานศึกษารายบุคคล สามารถท าคะแนนได้ในกลุ่มสูง จ านวนร้อยละ 16.29  กลุ่มกลาง 
จ านวนร้อยละ 41.12 และกลุ่มตน้ จ านวนร้อยละ 42.59 (Office of the Basic Education Commission, 
2012) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในช่วงที่
ปีการศึกษา 2551-2553 ที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมมีคะแนนผลการทดสอบความรู้เฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับชาติในทุกกลุม่สาระวิชา และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียนแลว้ส่วนใหญ่ยังมีคะแนนเฉลีย่ต่ ากวา่
ระดับประเทศและเขตพื้นท่ีการศกึษา (National Institute of Educational Testing Service, 2011) 
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการบรหิารจัดการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแล้ว ยังพบว่ากองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนแตล่ะแห่ง ยังขาดกระบวนการพัฒนาการศึกษาและสมรรถนะทางด้านวิชาการของ



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
147

ครูใหญ่และครผููส้อน โดยกองร้อยที่รับผิดส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทหลักทางด้านการประสานงานและสนับสนุน
ให้หน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาปฏบิัติงานในโรงเรียนมากกว่าท่ีจะแสดงบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน ท้ังนี้อาจเกิดจากการขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการศึกษาและการพฒันางาน
วิชาการ ท่ีจะท าหน้าท่ีในการวางแผนพัฒนา ฝึกอบรมและนเิทศช่วยเหลือครูของตนเองให้จัดการเรียนการสอน 
ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนสังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต่ า 
จากสภาพปญัหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาสมรรถนะทางวิชาการของครใูหญ่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรยีนการสอนใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มีคุณภาพทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา  
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน

เขตชายแดนไทย-เมียนมา 
3. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน

เขตชายแดนไทย-เมียนมา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะทางวิชาการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ

ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวิชาการและ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-  
เมียนมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางวิเคราะห์เนื้อหา  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

ขั้นที่ 1.2 การสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวฒุิเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาการและกระบวนการพัฒนา 
สมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน โดยเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 

ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางวิชาการของครใูหญ่โรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา  โดยน าข้อมลูที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกรา่งรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข จัดท าเป็นร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครใูหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขต
ชายแดนไทย-เมยีนมา 
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  ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา กลุม่ผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ไดม้าโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้มคีุณสมบัติ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 นักวิชาการ
หรืออาจารยม์หาวิทยาลัย จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ก ากบัหรือ
ผู้บังคับบัญชาท่ีก ากับดูแลโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 คน และกลุ่มที่ 3 เป็นผู้บังคับกองร้อยหรือ
ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 คน โดยจดัการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาและพิจารณาฉันทามต ิ

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคือ ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ในภาคเหนือ จ านวน 70 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินความเปน็ไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
เขตชายแดนไทย-เมียนมา แบ่งเปน็ 2 ตอน ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
เป็นตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับความเปน็ไปได้และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เก็บรวมรวมข้อมลูด้วยตนเองในวันประชุม
ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือ ณ กองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด. 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 และบางส่วนเก็บรวบรวมทาง
ไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การตัดสินความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ โดยพิจารณาจากรายการที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปและมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1.00 
ถือว่าผ่านและมีความเป็นไปได ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะทางวิชาการและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา พบว่า มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
สมรรถนะทางวิชาการ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของท้องถิ่น 2) ด้านการบริหารจดัการการเรียนรู้แบบบรูณาการทักษะชีวิต การประกอบอาชีพและให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3) ด้านการประสานงาน การระดมทัพยาการการศึกษาและการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4) ด้านการด าเนินงานสนองโครงการพระราชด าริให้บรรลผุล 5) ด้านการมีเจตคติ
ที่ดีในการเสยีสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน 6) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อบริหารจัดการเรียนการสอน      
7) ด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการ มี 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจวเิคราะห์ความต้องการการพัฒนา ขั้นตอนท่ี 2 
การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมนิผลการ
พัฒนาสมรรถนะ และองค์ประกอบท่ี 3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ มี 11 วิธี ประกอบด้วย 1) 
การศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง 2) การให้ฝึกปฏิบตัิจริง 3) การศึกษาดูงาน 4) การสอนงาน 5) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 6) การจดัการความรู้ 7) การใช้พี่เลี้ยง 8) การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน (benchmarking)         
9) การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)และพัฒนาตามแผน 10) การศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรีให้มีวุฒิครู
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และวุฒิทางการบรหิารสถานศึกษา และ11) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ตชด.ด้วยกัน หรือ โรงเรียน
ต่างสังกัด 
 2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
เขตชายแดนไทย-เมียนมา พบว่า มี 3 องค์ประกอบ และเง่ือนไขความส าเร็จ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะ
ทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา มี 5 สมรรถนะ 
ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่น 2) ด้านการ
จัดการการเรยีนรู้แบบบรูณาการให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 3) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อบริหารจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 4) ด้านการด าเนินงานสนองโครงการ
พระราชด าริ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ องคป์ระกอบท่ี 
2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-
เมียนมา มี 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย ข้ันตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 2    
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะ ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนา
สมรรถนะ ขั้นตอนท่ี 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ องค์ประกอบท่ี 3 วิธีการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา มี 6 วิธี 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง 2) การศึกษาดูงาน 3) การใช้พี่เลี้ยง 4) การสอนงาน                  
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 6) การจัดการความรู้ เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) นโยบายจากต้นสังกัด
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 2) การได้รบังบประมาณสนบัสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนือ่ง 3) มีระยะเวลาในการอยู่ด ารงต าแหน่งให้
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา พบว่า มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสดุ และมีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากที่สดุ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดน
ไทย-เมียนมา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา และ 3) วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา 
 1. องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดน
ไทย-เมียนมา มี 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 2) สมรรถนะด้านการบริหารจดัการการเรียนรู้แบบบรูณาการทักษะชีวิตการประกอบ
อาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3) สมรรถนะด้านการประสานงาน การระดมทรัพยากร
การศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 4) สมรรถนะด้านการด าเนินงานสนองโครงการ
พระราชด าริให้บรรลผุล 5) สมรรถนะด้านการมีเจตคติที่ดีในการเสยีสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน              
6) สมรรถนะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการเรียนการสอน 7) การส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกบั ผลการวจิัยของ Chunaka, L. (2015) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สมรรถนะ
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ทางวิชาการ สมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 2) ด้านการบรหิารจดัการการเรียนรู้  3) ด้านการนิเทศการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 4) ด้านการ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรู้ 5) ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ  
6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mungana, E. (2008) ที่ได้ศึกษา
สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านคณุธรรมและจรยิธรรม 2) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
3)สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 4) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 5) สมรรถนะด้านวสิัยทัศน์ 6) 
สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี 7) สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา มี  4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การส ารวจความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะ 2) การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ 3) การด าเนินการพฒันาสมรรถนะ 4) การประเมินผลการพัฒนา
สมรรถนะ จากข้อค้นพบดังกลา่ว ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้ประสบความส าเร็จ จะต้องมีการด าเนินการเป็นขั้นตอน เป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะถ้ามีการ
จัดระบบการพฒันาสมรรถนะที่ดแีล้ว จะท าให้การพัฒนาสมรรถนะประสบความส าเรจ็ไดด้้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ Boonchuchert, N. (2009) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
รงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนทีส่ าคัญ คือ 1. การก าหนดสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยก าหนดชื่อสมรรถนะ ค านิยามองค์ประกอบ ขอบเขตสมรรถนะ 
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม) 2) การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะจากการสอบถามถึง
ระดับสมรรถนะทีผู่้บริหารโรงเรียนมีอยู่จริงในปัจจุบัน และระดับความส าคญัของการมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา 3) การวางแผนการบริหารผลลัพธ์ในการพัฒนาสมรรถนะโดยก าหนดแผนด าเนนิการ และ
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ 4) การก าหนดวิธีการน าไปปฏิบัติการติดตาม และการประเมนิผลการ
พัฒนาสมรรถนะ ซึ่งกระบวนการมีขั้นตอนการด าเนินการ ผลผลติ และข้อมลูป้อนกลับ 
 3. องค์ประกอบท่ี 3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ในเขตชายแดนไทย-เมียนมา มี 11 วิธี ประกอบด้วย 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การให้ฝึกปฏบิัติจริง    
3) การศึกษาดูงาน 4) การสอนงาน 5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 6) การจัดการความรู้  7) การใช้พี่เลีย้ง        
8) การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน (benchmarking) 9) การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)และพัฒนาตาม
แผน 10) การศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรีให้มีวุฒิครูและวุฒิทางการบริหารสถานศึกษา และ 11) การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนด้วยกัน หรือ โรงเรยีนต่างสังกดั ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Office of Teacher Development and Basic Education Personnel, 2011) ได้เสนอวิธีการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน จ าแนกตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกัน ไวด้ังนี้ 1) 
การฝึกอบรม 2) การศึกษาดูงาน 3) การสัมมนา 4) การเรียนรูด้้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Mungana, E. (2008) ได้วิจัยเรื่องสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพฒันาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 6 วิธี ดังนี้ 1) การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 2) การสัมมนา(Seminar) 3) การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 4) การ
ประชุมปรึกษาหารือ (Consulting) 5) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (Field Trip) 6) การสอนงาน (Coaching) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน สามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา 
               2. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน สามารถน ารปูแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูใหญ่โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตชายแดนไทย-เมียนมา  
    3. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน สามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมยีนมา ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ครูใหญ่โรงเรียนเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
    4. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการจัดการศึกษาในเขตชายแดนไทย-เมียนมา 
สามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดน
ไทย-เมียนมา มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของตนเองได ้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ในการบรหิารโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
    2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะการบริหารส าหรับครูใหญ่โรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
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