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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 2. เพื่อสอบถามสภาพปั จจุบนั และความต้องการจาเป็ นพัฒนาการสมรรถนะครู ยคุ
Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู
ยุค Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 4
คน ผูบ้ ริ หารการศึกษา จานวน 2 คน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และครู จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้ น16 คน ซึ่ งใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structured Interview) และครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี จานวน 282 คน ได้มาโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตาราง เครจซี ; และ มอร์ แกน
(Krejcie; & Morgan, 1970, p. 608) เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่าแบบตอบสนองรายคู่
(Dual-response Format) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดเรี ยงลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็ นโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified)
ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปั ญหาสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี สรุ ปได้ดงั นี้ ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ยงั ไม่เป็ นครู มืออาชีพ การสร้าง
แรงบันดาลใจยังน้อย ควรเพิ่มเติมจิตวิญญาณความเป็ นครู การพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควรสอบถามความ
สมัครใจของครู การมีส่วนร่ วม ร่ วมมือ ร่ วมใจ 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความ
ต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู สู่ ยุค Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
จานวน 14 ด้าน เรี ยงลาดับค่าดัชนี สูงสุ ด 2 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/การวิจยั มีค่า
ดัชนี PNImodified = 0.57 2) ด้านการพัฒนาตนเอง (สร้างนวัตกรรม) มีค่าดัชนี PNI modified = 0.55 และด้านที่มีค่าน้อย
ที่สุด คือ ด้านภาวะผูน้ าของครู มีค่าดัชนี PNI modified = 0.17 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ตามแนวคิดของ จอห์น พี บาร์ โลว์ (John P. Barlow. 2010), เฮนลี่ เจนกินส์ (Henry Jenkins,
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2009), บริ ษทั อักษร เอ็ดดูเคชัน จากัด (มหาชน) (2564) มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สื่ อ เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา 2)
สารสนเทศด้านการศึกษา 3) เครื อข่าย 4) การมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทา 5) เทคโนโลยี
คาสาคัญ: แนวทาง, สมรรถนะครู , ยุค Thailand 4.0

ABSTRACT
This research aimed 1. To study the problem of teacher competency in the Thailand 4.0 era under the
Phetchaburi Secondary Education Service Area Office. 2. To inquire about the current condition and the need for
teacher competency development in the Thailand 4.0 era under the Phetchaburi Secondary Education Service Area
Office and 3. To study the guidelines for developing teacher competency in the Thailand 4.0 era under the
Phetchaburi Secondary Education Service Area Office. The group of informants consisted of 4 experts, 2
educational administrators, school director, assistant-school director and teachers were 10 people, a total of 16
people, by purposive sampling method. The research tool used were a semi-structured interview form and 282
school teachers under Phetchaburi Secondary Educational Service Area Office were obtained by determining the
sample group from Krejcie & Morgan table. (Krejcie; & Morgan, 1970, p. 608) The research tool used were the
Dual-response Format assessment questionnaire. The statistics were mean and Standard Deviation. Prioritize needs
are organized using the Modified Priority Needs Index (PNI Modified) method.
The results revealed that 1. The problems of teacher competency in the Thailand 4.0 era under the
Phetchaburi Secondary Educational Service Area Office can be summarized as follows: Teachers have a studentcentered learning arrangement, but not yet a professional teacher because less inspiration, and should be more
teacher spirit. Development of teacher competency in Thailand 4.0 era should inquire about the willingness of the
teacher participation and cooperation. 2. The analysis results of opinions about the current condition and the need
for teacher competency development towards Thailand 4.0 era the Phetchaburi Secondary Educational Service Area
Office in 14 data scope. The top two index values were ranked as follows: 1) Information technology/research skills
with PNImodified index = 0.57; 2) Self-development. (Innovation) has PNI modified index = 0.55 and the least valuable
aspect is teacher's leadership with PNI modified index = 0.17. 3. The guidelines for developing teacher competency in
the Thailand 4.0 era should use digital technology according to the concept of John P. Barlow (2010), Henry
Jenkins (2009), Aksorn Education Public Company Limited (2021: online) has 5 components as follows: 1) media,
technology in education, 2) educational information, 3) network, 4) participation. jointly think together 5)
technology.
Keywords: Guidelines, Teacher Competency, Thailand 4.0 era
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1. บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของการพัฒนาไว้ 6 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ข องประเทศ การเตรี ย มพลเมื อ งเพื่ อ เรี ย นรู ้ เท่ าทันความเปลี่ ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ จุ ดมุ่งหมาย เป้ าหมาย ตัวชี้ วดั และยุทธศาสตร์ ของ
แผนการศึกษาแห่ งชาติไว้วา่ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชี วิตอย่างเป็ น
สุ ข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
ด้านการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักสามัคคี และร่ วมมือพัฒนาประเทศอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ า
(Inequality Trap) และ กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2560) ซึ่ งมีความสอดคล้องกันที่ยทุ ธศาสตร์ ชาติที่ตอ้ งการให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการพัฒนานวัตกรรม สารสนเทศ มนุษย์และทรัพยากรอื่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) หัวใจสาคัญของการก้าวสู่ ประเทศไทยในยุค
4.0 คือการพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถเชิงนวัตกรรม ครู ในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็ นครู มืออาชีพ โดยมี
ความรู ้ในศาสตร์ ดา้ นเนื้ อหาความรู ้ในวิชาที่สอน และ ศาสตร์ ดา้ นการสอน มีความสามารถในการปฏิบตั ิการสอน
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดี มีความสามารถในด้าน ICT เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรมความเป็ นครู ที่สามารถทา
งานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ และเป็ นผูท้ ี่ พฒ
ั นาความรู ้ ของตนเองอย่างต่อเนื่ องอยู่เสมอจึ งจะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนในยุค
การศึกษา 4.0 ให้เป็ นบุคคลากรของประเทศที่มีศกั ยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรม (ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ, 2560)
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเพชรบุ รี ปั จจุ บนั กากับดูแลการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนที่ จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 จานวน 22 โรงเรี ยน มีผลการสอบทดสอบระดับชาติ
(O-Net) ปี การศึกษา 2562 ลดลงจากปี การศึกษา 2561 ทั้งระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3 (ลดลง 1.31) และระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 (ลดลง 2.84) (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. 2563) จะเห็นได้วา่ ครู จะมีเพียง
ความรู ้หรื อทักษะในการสอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ครู ตอ้ งมีสมรรถนะเพียงพอด้วย จึงสมควรที่จะต้องส่ งเสริ มให้ครู มี
สมรรถนะที่จาเป็ นสอดคล้องกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาหรื อสถานศึกษาควรที่จะมี
แนวทางหรื อรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ในส่ วนที่ ต่ ากว่ามาตรฐานเพื่อปรั บปรุ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนให้พฒั นาสู งขึ้น
ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0 ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญและ
ปั ญหาดังกล่าวจึงสนใจศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0
นาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเพชรบุรี อันเป็ น
เยาวชนสาคัญของชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี
2. เพือ่ สอบถามสภาพปัจจุบนั และความต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี
3. การดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการจาเป็ นและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ดาเนินการเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ศึ กษาและวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะครู ยุค
Thailand 4.0
แหล่ งข้ อมูล
แหล่ งข้อมู ลที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ เอกสารต่ าง ๆ ที่ เป็ นแนวคิ ด ทฤษฎี รายงาน วารสาร
งานวิจยั และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะครู ยคุ 4.0 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร
เก็บข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎี รายงาน วารสาร
งานวิจยั และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบบ
วิเคราะห์เอกสารข้อมูลภายนอก ได้แก่ ประเภทของเอกสาร ปี ที่พิมพ์ หน่วยงาน สานักพิมพ์ เป็ นต้น และข้อมูลภายใน
ได้แก่ ชื่ อผูเ้ ขียน ชื่ อเอกสาร ประเด็นหลักของเอกสาร เนื้ อหาสาระที่เชื่ อมโยงกับทฤษฎี หรื อผลการวิจยั และผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 2 ศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และมุมมองโดยภาพรวมทัว่ ไป
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 16 คนได้แก่ 1) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จานวน 4
คน 2) ผูบ้ ริ หารการศึกษา จานวน 2 คน 3) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาและครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปี การศึกษา 2563 ที่ เปิ ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 10 คน แยกตามขนาดของโรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 2 คน โรงเรี ยนขนาด
กลาง จานวน 4 คน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 2 คน และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 2 คน จากโรงเรี ยนที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ผ่านทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และตามความสมัครใจของ
โรงเรี ยน และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ไม่นอ้ ยกว่า 10
ปี การศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่ งใช้
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็ นข้อคาถาม
ปลายเปิ ดสอบถามเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาครู ยคุ Thailand 4.0 เสนอต่อประธานและกรรมการที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและสานวนภาษา แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปี การศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 16 คน โดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อสอบถาม
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ครั้งละ 1 คน จดบันทึกและขออนุญาตบันทึกเสี ยง
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่สอบถามสภาพปั ญหา และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ลงรหัส(Codes) จากนั้นดึงข้อความหรื อประโยคสาคัญที่เกี่ยวข้องสมรรถนะครู มา
สังเคราะห์ วิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Contents Analysis) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และลงสรุ ป
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน หาข้อสรุ ปร่ วม (Common Conclusion)
ส่ วนที่ 3 ศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
จานวนประชากร จานวน 981 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 282 คน โดยใช้ตาราง เครจซี ; และ มอร์ แกน (Krejcie; &
Morgan, 1970, p. 608) และใช้วธิ ี แบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สุ่ มโรงเรี ยน โดยใช้ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นการแบ่งชั้น จานวน 22 โรงเรี ยน
ขั้นที่ 2 ครู ของโรงเรี ยนทั้ง 22 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 5 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ
20 คน โรงเรี ยนขนาดกลาง จานวน 8 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 16 คน โรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 9 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ
6 คน รวมทั้งหมด จานวน 282 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่าแบบตอบสนองรายคู่ (Dualresponse Format) จานวน 70 ข้อ 14 ด้าน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 0.98 ค่าความเชื่อมัน่ ด้านสภาพปั จจุบนั 0.93
ด้านความคาดหวัง 0.99 มีจานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการจาเป็ นของสมรรถนะครู สู่ ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่าแบบตอบสนองรายคู่ (Dual-response Format)
ให้ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จานวน 282 คน โดยส่ งหนังสื อขอความ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 410

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

อนุ เคราะห์ ตอบแบบสอบถามไปที่ ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา เพื่อสอบถามสภาพปั ญ หาและความต้องการจาเป็ น
สมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาครบจานวน 100% เนื่องจากผูว้ จิ ยั เป็ นผูป้ ระสานกับผูอ้ านวยการสถานศึกษาและติดตามด้วยตนเองจนครบ
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์แบบสอบถามระดับความต้องการจาเป็ นโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเรี ยงลาดับโดยค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น (PNI modified) ที่สอบถามสภาพปั ญหา ความต้องการจาเป็ นและแนว
ทางการการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และลงสรุ ป
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ น (PNI modified) ด้วยสูตร PNI modified = (I-D)/D
4. ผลการวิจัย
4.1 จากผลการศึกษาเอกสารและสั มภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน 16 คน ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ ิจยั จึง
นาเสนอผลการวิจยั ใน 3 ประเด็น โดยสรุ ปได้ดงั นี้
4.1.1 สภาพปั ญหาเกี่ยวกับสมรรถนะครู สู่ ยุคประเทศไทย 4.0 นั้น ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริ หารการศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีความเห็นตรงกันว่า ครู มีการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นนักเรี ยน
เป็ นสาคัญ แต่ยงั ไม่เป็ นครู มืออาชี พ การสร้างแรงบันดาลใจแก่นกั เรี ยนยังน้อย ครู ตอ้ งเพิ่มเติมเรื่ องจิตวิญญาณความ
เป็ นครู การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลก ทาให้ครู ผสู ้ อนบางคนยังก้าวไม่ทนั ความเปลี่ยนแปลง นโยบายระดับ
กระทรวงศึกษาธิ การ ระดับสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนบ่อยมีผลต่อสมรรถนะของครู สื่ อ นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ ครู ยงั ใช้การสอนแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ภาระงานของครู มีมาก ปั ญหาขนาด
ของโรงเรี ยนมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปัญหาน้อยกว่าโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ความเหลื่อมล้ าของสภาพความเป็ นอยูข่ องผูป้ กครอง การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID19) มีผลต่อการจัดการเรี ยนการรู้ ที่ครู ตอ้ งก้าวตามให้ทนั การเปลี่ยนแปลง
4.1.2 การพัฒนาสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0 ควรสอบถามความสมัครใจของครู การมีส่วนร่ วม
ร่ วมมื อ ร่ วมใจ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องสร้ างความตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการสร้ างนวัตกรรม
เทคโนโลยี และควรมีการนิเทศ ติดตาม สนับสนับ ส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า แนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ตามแนวคิดของ John P. Barlow ( 2010), Henry
Jenkins (2009), บริ ษทั อักษร เอ็ดดูเคชัน จากัด (มหาชน) (ออนไลน์) มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สื่ อ เทคโนโลยีดา้ น
การศึกษา 2) สารสนเทศด้านการศึกษา 3) เครื อข่าย 4) การมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทา 5) เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยี
มีการพัฒนาไปมากและสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดการแพร่ ระบาดของ COVID-19
4.2 จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้ องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0 สั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จานวน 282 คน สรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู สู่ ยคุ
Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยภาพรวม
สภาพปัจจุบัน
ความคาดหวัง
ที่
สมรรถนะด้ าน
PNImodified ลาดับ
S.D.
แปลผล
S.D.
แปลผล
X
X
1 การมุ่งสัมฤทธิ์
3.73 0.56 มาก 4.62 0.44 มากที่สุด
0.26
12
2 การบริ การที่ดี
3.81 0.53 มาก 4.84 0.39 มากที่สุด
0.29
10
ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ( ส ร้ า ง
ปาน
3
2.96 0.68
4.36 0.68
มาก
0.55
2
นวัตกรรม)
กลาง
4 การทางานเป็ นทีม
3.73 0.93 มาก 4.57 0.63 มากที่สุด
0.30
8
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
5
3.73 0.97 มาก 4.63 0.57 มากที่สุด
0.33
4
วิชาชีพครู
การบริ ห ารหลัก สู ต รและการ
6
3.69 0.68 มาก 4.60 0.43 มากที่สุด
0.28
11
จัดการเรี ยนรู้
7 การพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.70 0.94 มาก 4.63 0.57 มากที่สุด
0.34
3
8 บริ หารจัดการชั้นเรี ยน
3.76 0.98 มาก 4.63 0.55 มากที่สุด
0.30
8
ก าร วิ เ ค ร า ะห์ สั ง เ ค ร าะ ห์
9
3.88 0.67 มาก 4.58 0.57 มากที่สุด
0.21
13
วิจารณญาณ
10 ภาวะผูน้ าของครู
4.06 0.61 มาก 4.66 0.50 มากที่สุด
0.17
14
การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ แ ละ
11 ความร่ วมมื อ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ 3.66 0.89 มาก 4.54 0.63 มากที่สุด
0.31
7
จัดการเรี ยนรู้
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ปาน
12
2.94 0.52
4.49 0.59
มาก
0.57
1
สารสนเทศ/การวิจยั
กลาง
13 การวัดและประเมินผล
3.56 0.91 มาก 4.48 0.67
มาก
0.33
4
14 การใช้ภาษาในการสื่ อสาร
3.63 0.87 มาก 4.55 0.66 มากที่สุด
0.32
6
ค่าเฉลี่ย
3.63 0.77 มาก 4.58 0.56 มากที่สุด
0.33
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู สู่
ยุค Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 14 ด้าน มีค่าสู งสุ ด 2 ลาดับแรกที่ควรพัฒนา
สมรรถนะครู ในยุคThailand 4.0 ได้แก่ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/การวิจยั มีค่าดัชนี PNI modified = 0.57
ด้านการพัฒนาตนเอง (สร้างนวัตกรรม) มีค่าดัชนี PNI modified = 0.55 ด้านสุ ดท้ายคือ ภาวะผูน้ าของครู มีค่าดัชนี
PNImodified = 0.17

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 412

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอประเด็นในการอภิปรายผล ได้วา่
5.1 จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับสมรรถนะครู สู่ ยคุ ประเทศไทย 4.0 พบว่า ครู มีการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ยงั ไม่เป็ นครู มืออาชี พ การสร้างแรงบันดาลใจยังน้อย เพิ่มเติมจิ ตวิญญาณความเป็ นครู
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของโลก ครู ผู ้ส อนบางคนยัง ก้า วไม่ ท ั น ความเปลี่ ย นแปลง นโยบายระดั บ
กระทรวงศึกษาธิ การ ระดับสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนบ่อยมีผลต่อสมรรถนะของครู สื่อ นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ ครู ยงั ใช้การสอนแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ภาระงานของครู มีมาก ปั ญหาขนาด
ของโรงเรี ยนมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปัญหาน้อยกว่าโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ความเหลื่อมล้ าของสภาพความเป็ นอยูข่ องผูป้ กครอง การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID19) มีผลต่อการจัดการเรี ยนการรู ้ ที่ครู ตอ้ งก้าวตามให้ทนั การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของ กีรติ คุวสานนท์
(2560, น. 35) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเป็ นเรื่ องที่ครู ตอ้ งคานึ งในการสอนนักเรี ยน นักเรี ยนแต่ละคน
มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมีความกระตือรื อร้นต่างกัน ถ้าครู สอนหรื อมอบหมายงานที่ไม่ได้คานึ งถึงความแตกต่าง
ของนักเรี ยนอาจทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกเบื่อ ไม่กระตือรื อร้น ก่อกวนในชั้นเรี ยนเสี ยความมัน่ ใจ และสอดคล้อง
กับ เพ็ญจันทร์ สิ นธุ เขต (2560, น. 1) ที่ศึกษาเรื่ อง การศึกษายุคนี้ (ยุคดิจิทลั ) : Thailand 4.0 พบว่า การพัฒนา
การศึกษาภายใต้กรอบ Thailand 4.0 สู่ ศตวรรษที่ 21 เริ่ มด้วยการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ครู เปลี่ยนจาก
ครู สอนเป็ นพี่เลี้ยง ครู ฝึก (Coach) สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนอยากเรี ยน ครู และผูเ้ รี ยนมีการปรับตัวเอง ครู เป็ น
แหล่งสร้างนวัตกรรม มีการทางานเป็ นทีม สร้างแรงบันดาลใจ อานวยความสะดวก และเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับผูเ้ รี ยน ให้
ผูเ้ รี ยนมีวฒั นาการทาง เทคโนโลยี เรี ยนรู้ สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิ การ (2553, น. 20) ที่ได้สรุ ปว่า หลักการและ
แนวคิดในการใช้สื่อเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง ครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ้นใช้เอง ควรใช้สื่อที่มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายและ
รวดเร็ ว ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมร่ ว มกัน ระหว่า งครู กับ นัก เรี ย น ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ วิ ธี ก ารใช้น วัต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ให้ครู มีการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนเพื่อนาข้อมูลมา
วางแผนเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาและปรั บปรุ งด้านการเรี ยนรู้ และพัฒนาผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ สานัก
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ (2551, น. 91) ที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม
วิ เคราะห์ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวัด และประเมิ น โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลายเหมาะสมกับ วัย ของผูเ้ รี ย น มี ค วาม
สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุ งให้กบั ผูเ้ รี ยนการ
ตัดสิ นผลการเรี ยน สอดคล้องกับ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, น. 108) ได้สรุ ปแนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู ้ ไว้วา่ ครู ควรศึกษาทาความเข้าใจหลักสู ตรและการออกแบบการเรี ยนรู ้ จัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ทักษะกระบวนการที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนเกิ ดจากความเหลื่ อมล้ าของสภาพความเป็ นอยู่ของผูป้ กครอง ครู ไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ภาระงานของครู มีมาก ขาดการ
กากับดูแลและติดตาม อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ (2021) สรุ ปไว้ดงั นี้ “ หนี้ สินและความ
ยากไร้ คือ มรดกที่พอ่ แม่ไม่ปรารถนาจะมอบแก่บุตรหลาน การศึกษาจึงเป็ นทางออกที่หลายครอบครัวต่างหวังพึ่ง ขอ
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เพียงลูกได้เรี ยนสู งๆ มีการมีงานทาที่ดี ปั ญหาความเหลื่อมล้ าข้ามรุ่ นนี้ ก็อาจจะจบลงสักวัน แต่ในทางกลับกัน เพราะ
สังคมยังคงเหลื่อมล้ า โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กยากจนจึงต่าเป็ นทุนเดิม เมื่อถูกซ้ าเติมด้วยวิกฤตโรคระบาด
เศรษฐกิจซบเซา ธุ รกิจปิ ดกิจการ สถานศึกษาปิ ดต่อเนื่ อง ทาให้เด็กหลายคนเรี ยนหนังสื อตามเพื่อนไม่ทนั หลายคน
หลุดออกจากระบบการศึกษา และอีกหลายคนนอนหลับอย่างสิ้ นหวังว่าตนคงไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสื อแล้ว เหมือนผี
ซ้ าด้ าพลอยการระบาดของโควิด-19 สร้างความปั่ นป่ วนรุ นแรงให้กบั วงการการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศตั้งแต่
ราวเดือนมีนาคมเป็ นต้นมา รัฐบาลกว่า 100 แห่ งทัว่ โลกประกาศปิ ดสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ ยงและจานวนผูต้ ิดเชื้อ
ทาให้เด็กกว่า 1.3 พันล้านคนทัว่ โลกหยุดเรี ยนกลางคันกันเสี ยดื้อ ๆ ” สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ ธวัชชัย
อุ่ยพานิช (2536, น. 22) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิงานนิเทศการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาจังหวัดระยองพบว่า
ครู บางส่ วนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่ใช้อยูใ่ ห้ดีข้ ึน ทั้งนี้ เนื่ องมากจากครู ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับรายงานสรุ ปผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา โครงการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนนาร่ อง และโรงเรี ยนเครื อข่าย ที่พบว่าครู บางส่ วนยังไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยังคงปฏิบตั ิเหมือนเช่นเดิม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546, น. 26-29) ดังนั้น จึงสมควร
มีการพัฒนาครู ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้
5.2 การพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควรสอบถามความสมัครใจของครู การมีส่วนร่ วม ร่ วมมือ
ร่ วมใจ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
และควรมีการนิเทศ ติดตาม สนับสนับ ส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับที่ วิชยั วงศ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล (2561,
น. 75) กล่าวว่า การรวมกลุ่มกันของบุ คคลผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษามี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิ ง
วิชาชีพ และคุณภาพของผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมมือร่ วมใจ การเรี ยนรู ้ ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องกับแคลลัน และแอชเวิร์ค (Callan; & Ashworth.
2004) ที่กล่าวถึง ความร่ วมมือและร่ วมทางานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการว่าสิ่ งที่สนับสนุนให้เกิดความ
ร่ วมมือที่มีประสิ ทธิ ผลของสถานประกอบการกับสถานศึกษา มีเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์
ร่ วมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ และจากการสอบภามความต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู สู่
ยุค Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีค่าสู งสุ ด 2 ลาดับแรกที่ควรพัฒนา
สมรรถนะครู ในยุค Thailand 4.0 ได้แก่ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/การวิจยั มีค่าดัชนี PNI modified = 0.57
ด้านการพัฒนาตนเอง (สร้างนวัตกรรม) มีค่าดัชนี PNI modified = 0.55 ด้านสุ ดท้ายคือ ภาวะผูน้ าของครู มีค่าดัชนี
PNI modified = 0.17 สอดคล้องกับที่ ดารุ ณี บุญครอง (2560) ได้วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน
การศึกษา สู่ ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า แนวทางการจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มของการมุ่งสู่ การขับเคลื่อน ไปสู่ ยคุ
ไทยแลนด์ 4.0 ในหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเป็ นมื ออาชี พ ของบุ คลากรทางการศึ กษา การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา และด้านการสร้างความร่ วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ และการมุ่งเข้าสู่ อาชี พ การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับยุคสมัย และ ความต้องการของตลาด สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 5 ส่ งเสริ มและพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา ผูเ้ รี ยน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท การศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทัว่ ถึงและ มีประสิ ทธิ ภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อ
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การศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่ อการเรี ยนการสอน
แบบดิจิทลั ที่ทนั สมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
5.3 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ตาม
แนวคิดของ จอห์น พี บาร์ โลว์ (John P. Barlow, 2010), เฮนลี่ เจนกินส์ (Henry Jenkins. 2009), บริ ษทั อักษร เอ็ดดูเค
ชัน จากัด (มหาชน) (2564: ออนไลน์) มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สื่ อ เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา 2) สารสนเทศด้าน
การศึกษา 3) เครื อข่าย 4) การมี ส่วนร่ วมคิ ด ร่ วมทา 5) เทคโนโลยี สอดคล้องกับ กัญชพร ค้าทอง และ ประยุทธ
ชูสอน (2563, น. 456-457) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ประถมศึ กษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า การพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มี 2 มาตรการ คือ 1) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2) เพิ่มขีดความสามารถในการนา Digital Technology มาใช้ในการ
เรี ยนการสอนจนผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการนาสื่ อสังคมออนไลน์(Social Media) มาส่ งเสริ มการ เรี ยนรู้ เรี ยนรู้แบบโต้ตอบ
ผ่านโปรแกรมหรื อแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ (Inter-active Learning) และ 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร และเครื อข่ายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบและรวดเร็ ว สะดวกแก่การใช้งานของผูเ้ รี ยนเร่ งพัฒนาการ
นิ เทศการศึกษาสู่ ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 มี 3 มาตรการ คือ 1) เพิ่มขีดความสามารถให้ครู มีความสนใจและใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) จัดทาข้อมูลสารสนเทศในการนิ เทศการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ปรับการสอนโดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก 2) ส่ งเสริ มการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และ 3) พัฒนาการนิ เทศแบบเพื่อนร่ วมพัฒนาวิชาชี พ (Cooperative
professional development supervision)
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยุค Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. สภาพปัญหาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี สรุ ปได้
ดังนี้ ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ยงั ไม่เป็ นครู มืออาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจยังน้อย เพิ่มเติม
จิตวิญญาณความเป็ นครู การพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควรสอบถามความสมัครใจของครู การมีส่วนร่ วม
ร่ วมมือ ร่ วมใจ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการจาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู สู่ ยคุ
Thailand 4.0 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จานวน 14 ด้าน เรี ยงลาดับค่าดัชนี สูงสุ ด 2 ลาดับ
แรก ได้แก่ 1) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/การวิจยั มีค่าดัชนี PNI modified = 0.57 2) ด้านการพัฒนาตนเอง
(สร้างนวัตกรรม) มีค่าดัชนี PNI modified = 0.55 และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผูน้ าของครู มีค่าดัชนี PNImodified
= 0.17
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ตามแนวคิดของ จอห์น พี บาร์
โลว์ (John P. Barlow. 2010), เฮนลี่ เจนกินส์ (Henry Jenkins. 2009), บริ ษทั อักษร เอ็ดดูเคชัน จากัด (มหาชน) (2564)
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มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สื่ อ เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา 2) สารสนเทศด้านการศึกษา 3) เครื อข่าย 4) การมีส่วนร่ วม
คิด ร่ วมทา 5) เทคโนโลยี
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาผลการวิจัย ไปใช้เป็ นข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการพัฒนาบุ คลากรใน
สถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดการเรี ยนรู้ให้สูงยิ่งขึ้นและมีการประเมินผลครู อย่างเป็ น
ระบบ
2. ควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ผสู ้ อนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการศึกษาอย่าง
จริ งจังเพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ แก่ผเู ้ รี ยน พร้อมที่ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสามารถในการเรี ยนรู้เทคโนโลยี และ
พัฒนาตนเองให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและคงทน
2. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ยคุ Thailand 4.0 ที่สารวจความต้องการจาเป็ น
ว่าครู ควรจะพัฒนาสมรรถนะด้านใดเร่ งด่วนก่อน การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการวิจยั ถึงปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของครู ในแต่ละด้าน ปั จจัยใดส่ งผลให้สมรรถนะครู มีความยัง่ ยืน
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