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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น

สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3 2) เพื่อพัฒนาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 3) เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูศตวรรษ
ที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย ผู้อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่าย
วชิาการ และครผููส้อน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 3 โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้  
ตามขนาดโรงเรยีนและเทคนคิการสุม่ของ Krejcie และ Morgan ไดก้ลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จำานวน 159 คน และ จำานวน 336 คน รวม 495 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ 
องค์ประกอบสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 แบบสอบถามที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 แบบยกร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
ของคร ูและแบบประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชนข์องแนวทางการพฒันา
สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครใูนโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร์
เขต 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Modified Priority 
Needs Index: PNI

modified
)
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ผลการวิจัยปรากฎผลดังนี้

1. องค์ประกอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มี 8 องค์ประกอบและ 60 ประเด็นศึกษา

2. ผลการศึกษาการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สภาพที่ควรจะเป็นของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่  21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 3 โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยู่ในระดับมากทีส่ดุ ความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาแนวทางสมรรถนะของครู
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ความต้องการ
จำาเป็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร

3. ประเมินแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของครูในศตวรรษ 
ที่ 21 มี 8 องค์ประกอบหลักและ 40 ประเด็นศึกษา 55 แนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการพัฒนา สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21

Abstract
The purposes of this research were; 1) to study the real and possible  

conditions of teacher’s learning instruction competency (TLIC) in the 21st century 
for schools under the Surin Primary Educational Service Office Area 3 (SPESAO 3), 
2) to improve the guidelines for TLIC in the 21st for Schools under the SPESAO 3, 
and 3) to assess the guidelines for TLIC in the 21st for schools under the SPESAO  
3. The sampling groups, selected by means of a proportional stratified random  
sampling and the Krejcie and Morgan random sampling techniques, comprised of school 
administrators and teachers. The informants were 495 school administrators teachers. 
The research instruments used in this research consisted of the teacher competence  
interview form, the real and possible conditions of the teacher competency  
questionnaire, the outline of guidelines for TLIC form, and appropriateness, possibility, and  
usage assessment form. All questionnaires were at a 0.98 level. The obtained data were 
analyzed with the use of means, frequency, percentage, standard deviation, and PNI

modified
.
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บทนำา
ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

แผนการศกึษาแหง่ชาติได้กำาหนด“คนไทยทกุคนได้
รบัการศกึษาและเรยีนรูต้ลอดชีวติอยา่งมคีณุภาพ 
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอยา่งยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560: 78-80) ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 7 ว่าด้วยครู  

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52  
กำาหนดไว้ว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ 
กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับ
และประสานใหส้ถาบนัทีท่าหนา้ทีผ่ลติและพฒันา
ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม 
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำาอย่าง
ต่อเนื่อง” (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ, 2555: 9)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานได้เห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำาหนด
นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมสาหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะ 
แห่งอนาคต ได้ถูกผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษา

The findings were as follows:

1. There were 8 elements and 40 study issues of guidelines for TLIC in the 21st  
for Schools under the SPESAO.

2. The study showed that an outline of guidelines for TLIC in the 21st for Schools 
under the SPESAO consisted of the real condition of TLIC in the 21st for Schools under the 
SPESAO was at a moderate level in all areas, the possible condition of TLIC in the 21st for 
Schools under the SPESAO was at the highest level in all areas, and there were 8 elements, 
40 study issue, and 55 guidelines.

3. The overall 8 elements and 40 study issues, and 55 guidelines were at the highest 
level on appropriateness, possibility, and usage of guidelines for TLIC in the 21st for Schools 
under the SPESAO.

Keywords: Developing Guideline, teacher competency in the 21st century
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ในหลายประเทศทั่วโลก ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ว่าเป็นทักษะเพื่อการดารงชีวิต ที่เป็น
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและ
งานอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
มีครูเป็นผู้อานวยความสะดวกช่วยให้นักเรียน
ได้สืบค้นรวบรวมความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่
เชื่อถือได้ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ครูฝึก”  
เป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้ เรียน 
โ ด ย ค รู ผู้ ส อ น ค อ ย ช่ ว ย แ น ะ นำ า แ ล ะ ช่ ว ย
ออกแบบกิจกรรมที่ ช่วยให้ผู้ เรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 
ของตนเองได้โดยทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ 
ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต (วิจารณ์  
พานิช, 2555: 16-21)

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้มีความสำ าคัญต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมาย ในการดาเนินขององค์กร บุคลากร
สามารถรู้ถึงสมรรถนะที่แท้จริงของตนเองที่
ได้รับจากการประเมินร่วมกันระหว่างองค์กร
และบุคลากร และนามาใช้กับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทำาให้
องค์กรสามารถที่ จะมุ่ งฝึกฝนอบรม ที่ ลด 
ช่องว่างทางทักษะ ความรู้และทัศนคติด้วยการ
ฝึกอบรมเฉพาะและมีเป้าหมายที่ ชัดเจนเป็น 
ที่ต้องการตามลักษณะงาน ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการรับสมัครงานด้วยการเปรียบ
เทยีบสมรรถนะ สามารถกำาหนดและระบถุงึทกัษะ
ที่จำาเป็นและตรงกับความต้องการของงานได้ดี
ยิ่งขึ้นสามารถพัฒนารูปแบบของสมรรถนะที่จะ
แข่งขันได้โดยมีการจัดลำาดับของการเรียนรู้เทียบ

กับมาตรฐานที่กำาหนดไว้ (ชัยวุฒิ เทโพธิ์, 2563: 
138) สมรรถนะทีส่ำาคญัทีค่วรนามาประกอบดว้ย 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการแกป้ญัหา การ
สื่อสาร การร่วมมือร่วมใจ การคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรม สมรรถนะเหล่านี้ ครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดกับสมรรถนะ
สำาคัญใน ผู้เรียนได้หลากหลายกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดและทักษะชีวิต (เฉลิมลาภ  
ทองอาจ, 2561: 171)

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการ
ศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐาน เปน็หนว่ยงานขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปการ
ศึกษานาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึง
ได้กำาหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา ให้
นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ในการ
คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยก
ระดับความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีภาวะผู้นาทางวิชาการ เป็นนักบริหารมือ สถาน
ศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล เขตพื้นที่ 
การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการบริหาร กากับ ติดตามและพัฒนา 
การจดัการศกึษา รวมทัง้การประเมนิตนเองในการ 
พั ฒน า แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้
มี คุณภาพยิ่ ง ขึ้ น  “ ง านได้ ผล  คนสำ า ราญ 
องค์กรสำาเร็จ” คือ ภาพแห่งความสำาเร็จที่  
คาดหวังว่าทุกภาคส่วนผู้บริหารการศึกษา ผู้
บรหิารสถานศกึษา ครแูละบคุลากรทางการศกึษา
จะได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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กับผู้เรียนต่อไป การดำาเนินงานของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ปัญหาสำาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นัน้คอื ปญัหาคณุภาพผูเ้รยีน รองลงมาเปน็ปญัหา
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน (สำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3, 2564: 
ออนไลน์)

การรายงานผลการประเมินความ
สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National  
Test: NT) ปีการศกึษา 2562 ทีม่ผีลคะแนนเฉลีย่
รอ้ยละต่ำากวา่ระดบัประเทศเมือ่นำามาเปรยีบเทยีบ
กับคะแนนเฉล่ียร้อยละของสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระต่ำากว่า 6.07 มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป เพื่อให้อยู่ใน
โลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความ
สุข ถึงแม้ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2561 และ 
2562 จะมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำาดับ แต่ยังคงต่ำา
กว่าเกณฑ์มาตรฐานในระดับประเทศที่กำาหนดไว้ 
(สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 3, 2564: 78)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาท
และมีภาระหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนการ
สอน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 
21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมุ่งศึกษาใน 8 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพัฒนาหลกัสตูร ด้านออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัย ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพคร ูด้านการวดัผลประเมนิ
ผล เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ

ครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพ

ที่ควรจะเป็นสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
โรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3

2. เพื่อพัฒนาแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

3. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของครูศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยเรื่องแนวทางการ

พฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 โรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้วิจัย
ดำาเนินการวิจัยตามลำาดับหัวข้อ ดังนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำานวยการสถาน
ศึกษา และครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำานวน ผู้บริหารสถานศึกษา
จำานวน 159 คน และ จำานวน 336 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น จึงทาการสุ่มอย่างง่าย 
โดยวิธีจับสลาก
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ก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 คนและการสังเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 จากกรอบ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553: 1-15)

2. สร้างแบบสอบถามสภาพที่เป็นจริง
และสภาพที่ควรจะเป็นแบ่งเป็น 3 ตอน มีจำานวน  
8 องค์ประกอบ 60 ประเด็นศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของลิเคิร์ท และยกร่างแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยจัดลำาดับความสำาคัญ 
(PNI) 5 อันดับแรกขององค์ประกอบ จากนั้น
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 10 คน

3. ประเมินความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
ผู้เชีย่วชาญ 10 คน มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท ผู้วิจัยดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

วิเคร�ะห์ข้อมูล

1. องค์ประกอบและสมรรถนะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21

2. สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยได้วิเคราะห์ผลจากคำาตอบ
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่  
และหาค่าร้อยละ

3. สภาพที่ เป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็นของสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้าน

4. จัดลำาดับความสำาคัญจำาเป็นของ
สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ วิเคราะห์จำาเป็นโดยใช้
สตูร Modified Priority Needs Index (PNI

modified
) 

ซึ่งสูตรในการคานวณมีดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย 
และสุวิมล ว่องวาณิช, 2548: 279)

5. ยกรา่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะครู
ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดลำาดับความสำาคัญจำาเป็น 
(PNI

modified
) จากนั้นดำาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth-interview) ผู้เชี่ยวชาญ 10 คน เพื่อหา
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู
ในศตวรรษที่ 21

6. ประเมินความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และความเป็นประโยชน์แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 วเิคราะหข์อ้มลู 
โดยใชส้ถติวิิเคราะหค์า่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบน 
มาตรฐานโดยรวม รายด้าน

ผลการวิจัย
1. ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของครู

ในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้

1.1 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยว
กับสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 ได้กำาหนด 
องค์ประกอบ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร 2) ด้านออกแบบและการจัดการ
เรยีนรู ้3) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนแบบเชงิรกุ 
4) ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านการ
บรหิารจดัการชนั ้เรยีน 6) ดา้นการวดัผลประเมนิ
ผล 7) ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 8) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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2. ศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครู
ในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้

2 .1 การศึกษาสภาพที่ เป็นจริงของ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 
21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =3.94, S.D.=0.51)

2.2 สภาพที่ควรจะเป็นของแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 โรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( =4.55, S.D.=0.33)

2.3 นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
แบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะ
เป็น มาจัดลำาดับความสำาคัญจำาเป็น (PNI

modified
) 

มายกร่างแนวทางการพัฒนาฯ จากนั้นดำาเนิน
การยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 
องค์ประกอบ 8 ด้าน 40 ประเด็นศึกษา และ 55 
แนวทางการพัฒนา

3. ประเมนิแนวทางพัฒนาสมรรถนะของ
ครูในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้

3.1 การประเมินแนวทางแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 โรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 มี 8 องค์ประกอบหลัก ประเด็น
ที่นำามาศึกษามี 40 ประเด็น 55 แนวทาง  
พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ 
มากท่ีสดุ ( =4.83, S.D.=0.33) มคีวามเหมาะสม  
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และสามารถนำาไป
ใช้ได้อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนำามา

อภิปรายตามประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

1. องค์ประกอบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 3 โดยผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาครั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษ 
ที ่21 ทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหจ์ากแนวคดิ หลกัการ  
ทฤษฎีและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู  
มาจัดระบบองค์ประกอบสมรรถนะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้าน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมี ด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
องคป์ระกอบ ทัง้ 8 ดา้น เปน็ตวัสำาคญัตอ่แนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
น้ำาฝน ชื่นชม (2560:136) องค์ประกอบของการ
เสริมสรางสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง
และพฒันาหลกัสตูร 2) ความรูค้วามสามรถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้ เรียนเป็นสำาคัญ 4) การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้   
5) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
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2. สภาพที่ เป็นจริงของแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 โรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สรุนิทร ์เขต 3 พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 8 ด้าน ภาพรวม 
อยู่ในระดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และรองลงมา คือ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน ตามลำาดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิติภูมิ สุวรรณไตรย์ (2564:160) 
ไดศ้กึษาการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 
สภาพปัจจุบันของสมรรถนะด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษ 
ที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

3. สภาพที่ควรจะเป็นของแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 โรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 พบว่า พบว่าทั้ง 8 ด้านภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื ดา้นการพฒันาหลกัสตูร 
รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก ตามลำาดับสอดคล้องกับงานวิจัย ชฎาพร  
สีหาวงค์ (2560: 145-146) ได้ศึกษาการ
พัฒนาแนวทางเสริมสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาพรวมระดับการปฏิบัติ
ในสถานศึกษามีสภาพการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้านเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านความรู้ความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้และด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและด้าน 
ทีม่รีะดบัตา่สดุคอื การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

4. วิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นเพื่อจัด
ลำาดับความสำาคัญ (Modified Priority Needs 
Index: PNI

modified
Modif ied) ในการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษ 
ที ่21 โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า ด้านที่มีความ
ต้องการจำาเป็นอันดับแรก คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก ด้านออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และด้านที่มีความ
ต้องการจำาเป็นลำาดับสุดท้าย คือ ด้านการวัดผล
และประเมินผล โดยในแต่ละองค์ประกอบของ
สมรรถนะครูได้จัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 5 
อันดับแรก เพื่อนามาเป็นประเด็นในการศึกษา
มาหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู ดังต่อ
ไปนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ประเด็น ด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกมี 5 ประเด็น 
ด้านออกแบบและการจัดการเรียนรู้มี 5 ประเด็น 
ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมี 5 ประเด็น 
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ 
พัฒนาผู้เรียนมี 5 ประเด็น การบริหารจัดการชั้น
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เรยีนม ี5 ประเดน็ ดา้นจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
วชิาชพีครมู ี5 ประเด็น ด้านการวดัผลและประเมนิ
ผลมี 5 ประเด็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จริยาภรณ์ ตู้คามูล (2563: 157) ศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า เรียงลำาดับความต้องการ
จำาเป็นจากมากไปน้อยได้ ดังนี้อันดับที่ 1 ด้าน
การออกแบบการเรียนรู้ (PNI

modified
=0.250) 

อันดับที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
(PNI

modified
=0.243) อนัดบัที ่3 การใชแ้ละพฒันาสือ่  

นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ (PNI
modified

= 
0.240) อันดับที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ (PNI

modified
=0.235) และอันดับที่ 5 

การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร (PNI
modified

=0.234) 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูเห็นความสำาคัญและ
ตระหนักการออกแบบการเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญ 
ที่จะช่วยให้การเรียนจัดการเรียนรู้ดาเนินไปด้วย
ดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา การออกแบบ
การเรียนรู้ต้องคานึงถึงความเหมาะสม ความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความสนใจ และ
ความต้องการของผูเ้รยีนเปน็สำาคญั เพ่ือใหเ้กดิผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงมีความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ด้านนี้ อีกทั้งครูคงเห็นว่าการออกแบบการเรียนรู้ 
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากครูผู้สอนจะต้อง
ออกแบบการสอนให้มีความน่าสนใจ เน้ือหา 
ครบถ้วน ชัดเจน

5. ยกร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการยกร่างแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะ ของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 3 จำานวน 8 องค์ประกอบ 40 ประเด็น 
ที่ ศึ กษา โดยดำ า เนินการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 10 คน ที่มีประสบการณ์
การในการบริหารการศึกษา หัวหน้าวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยมีวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เป็นศึกษานิเทศก์
และผู้ให้คาแนะนำาในการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
ครูในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหา
ข้อเสนอแนวทางที่ เหมาะสมสาหรับการวัด
คุณภาพและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
ของครู และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใช้
ในการวางกรอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 และสถานศึกษาอื่นๆต่อไป

6. การประเมินแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครใูนศตวรรษ
ที ่21 โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า แนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 มจีำานวน 
8 ด้าน 55 ประเด็นที่นามาหาแนวทางในการ
ศึกษา โดยในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ
ครูในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรมี 6 แนวทาง ด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุกมี 7 แนวทาง ด้านออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้มี 8 แนวทาง ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี 7 แนวทาง ด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนมี 7 แนวทาง การบริหารจัดการชั้นเรียนมี 
7 แนวทาง ดา้นจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี
ครูมี 6 แนวทาง ด้านการวัดผลและประเมินผล
มี 7 แนวทาง ผลการประเมินแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัด
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สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 3 พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็น
ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นระดับมากทีส่ดุ 
สอดคล้องกับงานวิจัย นาถชนก ภูมั่ง (2563: 
141) ได้ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 พบว่า แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้งโดยรวมและแต่ละองค์
ประกอบของแนวทางมีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใน

ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ผู้วิจัยมี 
ข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรส่งเสริมการนาแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 

โรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไปใช้ในสถานศึกษาโดยการ
จัดฝึกอบรม สัมมนา กระบวนการ และมีการ
ติดตามผลการนาไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

1.1 ผู้บริหารการศึกษาควรนาแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 ไป
กำาหนดแนวทางการพัฒนาครูได้ทดลองใช้เพื่อ
ให้การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการ
ศึกษา

2. ข้อเสนอแนะส�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
การนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทาง
การพฒันาสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 ใหม้ี
ประสิทธิภาพ โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะของ
ครูในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
ที่มีขนาดแตกต่างกัน

2.3 ควรมกีารวิจยัเพือ่คน้หาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของครูด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูให้ครบรอบด้าน
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