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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารการศึ กษา จานวน 2 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 9 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 4 คน
ครู จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น 16 คน ซึ่ งใช้วิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและหาข้อสรุ ปร่ วม
ผลการวิจยั พบว่า จากสภาพการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่ องจากนโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง และการ
บริ หารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษายังขาดการมี ส่วนร่ วม ปั ญหาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู
พบว่า ครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดการพัฒนา และการฝึ กอบรม ขาดความรู้ดา้ นภาษา สื่ อ เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่
สารสนเทศ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใหม่ มีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากภาระ
งานสอนและการดู แ ลผูเ้ รี ย น
การบริ ห ารจัด การหรื อ การท างานไม่ มี ค วามเป็ นระบบและขาดการวางแผน
แนวทางการดาเนิ น การบริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของครู ผูส้ อนในศตวรรษที่ 21 มี 3 องค์ประกอบ
(1) องค์ประกอบกระบวนการบริ หารสถานศึกษา มี ดงั นี้ 1) การบริ หารจัดการ 2) การพัฒนาทักษะของครู 3) การ
นาไปใช้ 4) การสร้างเครื อข่าย และ 5) นิ เทศ ติดตามต่อเนื่ อง (2) องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนใน
ศตวรรษที่ 21 มีดงั นี้ 1) การจัดการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 2) สื่ อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 3) จิตวิญญาณความเป็ นครู
4) ภาวะผูน้ าของครู 5) การวัดและประเมิน ผล (3) องค์ประกอบการบริ หารสถานศึ กษาแบบมีส่วนร่ วม มี 6 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การวางแผน 2) ความรู้ ความเข้าใจในการทางาน 3) การปฏิ บัติงาน 4) การสร้ างขวัญ และกาลังใจ
5) การประเมินผลของการดาเนินงาน และ 6) การปรับปรุ งแก้ไข
คาสาคัญ: แนวทาง, กระบวนการบริ หารสถานศึกษา, คุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the conditions, problems and the operation method for
teacher quality development in 21st century, the Secondary Educational Service Area Office, Phetchaburi. The 16
participants were selected as sampling group: 2 educational administrators, 9 educational institution administrators,
4 experts and 1 teacher. The data were collected by semi-structured interview. The quantitative data were analyzed
by Content Analysis and Common Conclusion.
The research findings are as follows: educational development is not continual due to the change of
educational policies. Moreover, administration in the educational service area office and educational institutions
have been still lacking the participation. Problems to perform the duties of teachers found that, most teachers still
lack development and training, lack of language skills, media, new innovation, new technology, information and
creative skills in organizing new learning activities. A task other than the task of teaching and student care. The
management or operation without the system and lack of planning. There were 3 factors for the operation method
for teacher quality development in 21st century; the first factor was educational the School administration process
composed of 5 components: 1) management 2) teacher skill development 3) applying 4) networking and 5)
continuous supervision. The second factor was teacher quality development in 21st century composed of 5
components: 1) learning management and innovation 2) media, technology and information 3) the spirituality of
teacher 4) teacher leadership 5) measurement and evaluation and the third factor was the components of
participatory educational the School administration consisted of 6 steps as follows: 1) planning 2) knowledge and
understanding of work 3) performance 4) morale enhancement 5) evaluation of the operations and 6) revisions.
Keywords: Guidelines, Educational The School Administration Process, Teacher Quality in the 21st century
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1. บทนา
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 จัดทาขึ้นเพื่อวางกรอบเป้ าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ กาหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย ตัวชี้วดั และยุทธศาสตร์ ของแผนการศึกษาแห่ งชาติไว้ดงั นี้ “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมี วตั ถุ ประสงค์ในด้านการจัดการศึ กษา 4 ประการ คื อ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นพลเมือง
ดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และคุณธรรม จริ ยธรรม
รู ้ รั ก สามัค คี และร่ ว มมื อ ผนึ ก กาลัง มุ่ งสู่ ก ารพัฒ นาประเทศอย่า งยังยืน ตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง โดยยึด
หลักการสร้างเครื อข่ายและให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วม มีการกาหนดและตัดสิ นใจในกิจกรรมทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรื อหน่วยงานของตน สนับสนุ นให้สังคมทุกภาคส่ วนและทุกระดับได้พฒั นาเต็ม
ตามศักยภาพและสร้างสภาพแวดล้อมให้ เอื้ อต่อความสาเร็ จจะทาให้เกิ ดพลังพัฒนาการศึกษาที่ เข้มแข็ง อันจะเป็ น
รากฐานที่มนั่ คงในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน (ประยูร อัครบวร ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และกมลทิพย์
ศรี หาเศษ, 2553, น. 13)
การศึ กษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึ กษาที่ เน้นคนมี ปั ญญาเพราะปั ญญาของคนจะช่ วยในการพัฒนาชาติ
การศึกษาในยุคนี้ควรใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เน้นการศึกษาผ่านปวงชน เป็ นการศึกษาที่เน้นวิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและรวม
พลัง การเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้เอง โรงเรี ยนต้องจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ทักษะการคิดเพื่อสร้างความรู้
ค้นหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือก และตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558, น. 43) จากการวิจยั พบว่าการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ความรับผิดชอบภายใต้แนวคิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 จะดาเนิ นการปฏิรูประบบการร่ วมมือ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูป
หลักสู ตรสื่ อการเรี ยนรู้และเทคโนโลยี 2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรี ยน 3) การปฏิรูประบบการพัฒนา
คุณภาพครู 4) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยการปฏิรูปนั้น
ต้องดาเนิ นการทั้ง 2 ระดับ คือระดับประเทศ ที่มุ่งตอบโจทย์ ด้านการสร้างความรับผิดชอบโดยบทบาทของรัฐเป็ นสาคัญ
และระดับสถานศึกษาที่มุ่งตอบโจทย์ดา้ นความเป็ นอิสระของโรงเรี ยนในฐานะหน่วยงานหลักของการจัดการเรี ยนการสอน
และพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นสาคัญ (มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556)
จากสภาพปั ญหาครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิงานสอนได้ไม่เต็มที่
อันเนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก และมีครู บางส่ วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ยังขาด
การนาเอาผลการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในด้านโอกาสทางการศึกษา การสรรหาครู ยงั ไม่สามารถเปิ ดโอกาส
ให้คนเก่งเข้ามาเป็ นครู ได้ เนื่ องจากมี ขอ้ จากัดในเรื่ องใบประกอบวิชาชี พ อี กทั้งหลักสู ตรท้องถิ่ นยังไม่ ได้รับการ
พัฒนาอย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ในส่ วนอุปสรรคของการดาเนิ นงาน พบว่า การประเมินใน
สถานศึกษาและหน่ วยงานทางการศึกษามี มากเกินไป และมีหน่ วยงานต่างๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และนากิ จกรรมลงสู่
สถานศึ กษามาก ทาให้ครู จัดการเรี ยนการสอนได้ไม่ เต็มที่ อี กทั้งนโยบายทางการศึ กษาเปลี่ ยนแปลงบ่ อย ทาให้
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่ อง และปั ญหาเศรษฐกิจ ความยากจนของผูป้ กครอง สังคม และ
ครอบครัวที่แตกต่างกันส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้กบั เด็กด้อยโอกาส ระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพยัง
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ไม่ครอบคลุมเต็มพื้นที่ และองค์คณะบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ยังไม่สามารถมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการได้อย่างจริ งจัง เนื่ องจากระเบี ยบกฎหมาย แนวทางไม่ชดั เจน (สานักงานศึ กษาธิ การจังหวัด
เพชรบุรี, 2560) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาไพ นงค์เยาว์และคณะ (2560, น. 132-143) พบว่าสภาพการบริ หาร
สถานศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่ อเทคโนโลยี ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสู ตรและการพัฒนา
การเรี ยนการสอน มีสภาพการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรหรื อหน่วยงานต้นสังกัดควรส่ งเสริ ม
สนับสนุน จัดสภาพแวดล้อม สื่ อเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนา บุคลากร การพัฒนาหลักสู ตรและการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน โดยผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานต้นสังกัดควรกาหนดเป็ น นโยบายระดับเขตพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างทัว่ ถึง และเป็ นรู ปธรรม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนีย ์ มัง่ คัง่ และกัญภร เอี่ยมพญา (2563, น. 116-135).
พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของครู ได้แก่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบใหม่ๆ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน ออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรี ยนรู้ในยุคปั จจุบนั ความเพียงพอและความทันสมัยของสื่ ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ และภาระ
งานอื่นค่อนข้างมาก แนวทางแก้ไข ได้แก่ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทนั สมัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้
ครู เสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ สัมมนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้วิชาชี พ (PLC) จัดหา
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ทันสมัยจัดลาดับความสาคัญการทางานให้ชดั เจน เหมาะสม
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิ จัยจึ ง มี ค วามสนใจที่ จะแก้ปั ญ หาดัง ที่ ได้ก ล่ า ว โดยได้ศึ ก ษาวิจัย แนวทางการ
ดาเนิ นการการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
3. การดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนินการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อน
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการดาเนินการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หารการศึกษา จานวน 2 คน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 6
คน เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 1 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 1 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลาง
จานวน 2 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 2 โรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 3 คน เป็ นรอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 1 โรงเรี ยน และรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนขนาดกลาง จานวน 2 โรงเรี ยน
รวมทั้งสิ้ น จานวน 9 คน โดยกาหนดคุณสมบัติเป็ น ผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
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วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มี ประสบการณ์ การบริ หารเขตพื้ นที่ มธั ยมศึ กษา /สถานศึ กษาไม่ น้อ ยกว่า 10 ปี รอง
ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ และตามความสมัค รใจ และครู ที่ จ บการศึ ก ษาในระดับ
ดุษฎี บณ
ั ฑิต วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 1 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ความรู ้ ความสามารถและ/หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อน
ในศตวรรษที่ 21 ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หรื อวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ จานวน 4 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 16 คน ซึ่ งใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structured Interview) เป็ น
ข้อคาถามปลายเปิ ดสอบถามสภาพ ปัญหาและแนวทางการดาเนินการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อน
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาเพชรบุ รี เสนอต่อประธานและกรรมการที่ ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหาและสานวนภาษา แล้วนาไปปรั บปรุ งแก้ไขแล้วนาแบบ
สัมภาษณ์ดงั กล่าวส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.00 และตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสร้าง โดยวิธีตดั สิ นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ข้อคาถาม วัดได้ตรงกับลักษณะที่มุ่งวัดได้ดี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเพชรบุ รี ผูบ้ ริ หาสถาน
ศึกษา โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปี การศึกษา 2563 จานวน 11 คน ครู จานวน 1 คน
และผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 4 คน โดยใช้การเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ที่ มีความรู้ ความสามารถ และ/หรื อ
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อสอบถามสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
จดบันทึกและบันทึกเสี ยง
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลความคิ ดเห็ นจากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ า ง
(Semi-structured Interview) ที่สอบถามสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและลงสรุ ป
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อ หา (Contents Analysis) ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาข้อสรุ ปร่ วม (Common Conclusion)
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4. ผลการวิจัย
จากผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
และครู ผสู้ อน จานวน 16 คน ในประเด็นเกี่ ยวกับสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอ
ผลการวิจยั ใน 2 ประเด็น โดยสรุ ปดังนี้
4.1 จากการศึ กษาสภาพ ปัญหา การบริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผ้ ูสอนในศตวรรษที่ 21
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
สถานศึ ก ษา และครู มี ค วามเห็ น ตรงกัน ว่ า สภาพการพัฒ นาการศึ ก ษาที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งจากนโยบายการศึ ก ษาที่
เปลี่ยนแปลงบ่อย และการบริ หารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษายังขาดการมีส่วนร่ วม ปั ญหาใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของครู พบว่า ครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดการพัฒนา และการฝึ กอบรม ขาดความรู้ดา้ นภาษา สื่ อ เทคโนโลยี
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ สารสนเทศ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใหม่ๆ มีภาระงาน
อื่นๆที่นอกเหนือจากภาระงานสอนและการดูแลผูเ้ รี ยน การบริ หารจัดการหรื อการทางานไม่มีความเป็ นระบบและขาด
การวางแผน
4.2 แนวทางการดาเนินการบริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของครู ผ้ ูสอนในศตวรรษที่ 21 ผลการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่ พบว่า แนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมี 3 องค์ประกอบ (1) องค์ประกอบกระบวนการบริ หารสถานศึกษา มีดงั นี้ 1) การบริ หารจัดการ 2) การ
พัฒนาทักษะของครู 3) การนาไปใช้ และ 4) การสร้ างเครื อข่าย 5) นิ เทศ ติดตามต่อเนื่ อง (2) องค์ประกอบการพัฒนา
คุณภาพของครู ผูส้ อนในศตวรรษที่ 21 มี ดงั นี้ 1) การจัดการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม 2) สื่ อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
3) จิตวิญญาณความเป็ นครู 4) ภาวะผูน้ าของครู 5) การวัดและประเมินผล (3) องค์ประกอบการบริ หารสถานศึกษาแบบมี
ส่ วนร่ วม มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) ความรู ้ ความเข้าใจในการทางาน 3) การปฏิบตั ิงาน 4) การสร้างขวัญและ
กาลังใจ 5) การประเมินผลของการดาเนินงาน และ 6) การปรับปรุ งแก้ไข
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาสภาพ ปั ญ หา และแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของ
ครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอประเด็นในการ
อภิปรายผล ได้ดงั นี้
5.1 จากการศึกษาสภาพ ปัญหา การบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 พบว่า
สภาพการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่ องจากนโยบายการศึกษาที่ เปลี่ยนแปลง และการบริ หารงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับสถานศึกษายังขาดการมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชลธิ ชา การถาง และ มะลิวลั ย์ น้อยบัว
ทิพย์ (2561, น. 83-94) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่ วมมือของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจยั พบว่า สภาพของความร่ วมมือของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยเรี ยงลาดับจากสภาพปั ญหาระดับมากไปหาระดับน้อย ได้ดงั นี้ การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม
การกาหนดข้อปฏิบตั ิในการประชุม การพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือ การสร้างข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจ การระบุผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่ วม และการสร้างพันธสัญญา

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 423

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

สู่ เป้ าหมายร่ วมกัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากขาดความรู ้ความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงานส่ วนกลาง เขต
พื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษายังไม่ชดั เจน บุคลากรยังขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎระเบี ยบและแนวปฏิ บตั ิ
การออกกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งท าให้ก ารบริ ห ารบุ ค คล และงบประมาณขาดแนวทางปฏิ บัติ ที่ ถูก ต้อ งและชัด เจน
การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ง ท าให้ภ าระงานของบุ ค ลากรในส านัก งานเขตพื้ น ที่ มี ม ากกว่า ปกติ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
อาไพ นงค์เยาว์และคณะ (2560, น. 132-143) ที่ทาการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี
ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าสภาพการบริ หารสถานศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่ อเทคโนโลยี
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสู ตรและการพัฒนา การเรี ยนการสอน มีสภาพการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ดังนั้น องค์กรหรื อหน่วยงานต้นสังกัดควรส่ งเสริ มสนับสนุน จัดสภาพแวดล้อม สื่ อเทคโนโลยี สนับสนุน
การพัฒนา บุคลากร การพัฒนาหลักสู ตรและการพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานต้นสังกัดควร
กาหนดเป็ น นโยบายระดับเขตพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง และเป็ นรู ปธรรม
ส่ วนปั ญหาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู พบว่า ครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดการพัฒนา และการฝึ กอบรม ขาดความรู้
ด้านภาษา สื่ อ เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ สารสนเทศ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบใหม่ๆ มีภาระงานอื่นๆที่นอกเหนื อจากภาระงานสอนและการดูแลผูเ้ รี ยน และการบริ หารจัดการหรื อการทางาน
ไม่มีความเป็ นระบบและขาดการวางแผน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนี ย ์ มัง่ คัง่ และกัญภร เอี่ยมพญา (2563, น.
116-135) พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของครู ได้แก่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใหม่ๆ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน ออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนรู้ในยุคปั จจุบนั ความเพียงพอและความทันสมัยของสื่ ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
และภาระงานอื่นค่อนข้างมาก แนวทางแก้ไข ได้แก่ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทนั สมัย จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ครู เสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
(PLC) จัดหาคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ ทันสมัยจัดลาดับความสาคัญการทางานให้ชดั เจน เหมาะสม สอดคล้องกับ
ศิริพร อาจปั กษา และธี ระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2558, น. 1254-1264) พบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของครู พบว่า ครู ขาดความรู ้ และความชานาญในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ ในการสอน ขาด
ความรู้ดา้ นภาษา เทคโนโลยีและในวิชาที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอหรื อมีจากัดการแข่งขันทาง
การศึกษาทาให้ครู เกิดความเครี ยด รวมไปถึงความไม่พร้อมของผูเ้ รี ยน มีภาระงานอื่นๆที่นอกเหนื อจากภาระงานสอน
และการดูแลผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองไม่สนับสนุ นการทางานของครู การบริ หารจัดการหรื อการทางานไม่มีความเป็ นระบบ
และขาดการวางแผน สอดคล้องกับ ปรี ดา กลัน่ แก้ว (2552, น. 86) ที่พบปั ญหาสาหรับครู ผสู้ อน ที่เห็นได้ชดั เจน เป็ น
ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าโดยรวม
แต่ขาดการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดการบูรณาการ ขาดกลไกประสานงานที่ชดั เจน
ในการแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ รวมถึงการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็ นสิ่ งที่เป็ นปั ญหา สอดคล้องกับ ศิริลกั ษณ์ นาทัน (2550, น. 45) พบว่า การพัฒนาด้าน
ทักษะของครู ซ่ ึ งยังเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งพัฒนาค่อนข้างมาก เนื่ องจากในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคที่ ตอ้ งเตรี ยมคนออกไปเป็ น
คนท างานที่ ใ ช้ค วามรู ้ และเป็ นบุ ค คลพร้ อ มเรี ย นรู ้ ไ ม่ ว่า จะประกอบสั ม มาชี พ ใด การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็ นการเรี ยนจากการค้นคว้าเองของนักเรี ยน โดยครู ช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิ จกรรมที่ ช่วยให้
นักเรี ยนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ ครู จึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีทกั ษะ
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ของการเรี ยนรู ้ และต้องเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครู ให้มีทกั ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ใน 3 ทักษะที่
สาคัญ คือ (1)ทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม (2)ทักษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (3)ทักษะชีวิตและอาชีพ
5.2 จากการศึกษาแนวทางการดาเนิ น การบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่
21 พบว่า (1) องค์ประกอบกระบวนการบริ หารสถานศึกษา ดังนี้ 1) การบริ หารจัดการ 2) การพัฒนาทักษะของครู
3) การนาไปใช้ และ 4) การสร้างเครื อข่าย 5) นิเทศ ติดตามต่อเนื่ อง (2) องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อน
ในศตวรรษที่ 21 มีดงั นี้ 1) การจัดการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 2) สื่ อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 3) จิ ตวิญญาณความ
เป็ นครู 4) ภาวะผูน้ าของครู 5) การวัดและประเมิ นผล (3) องค์ประกอบการบริ ห ารสถานศึ กษาแบบมี ส่วนร่ วม
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) ความรู้ ความเข้าใจในการทางาน 3) การปฏิบตั ิงาน 4) การสร้างขวัญและกาลังใจ
5) การประเมินผลของการดาเนิ นงาน และ 6) การปรับปรุ งแก้ไข สอดคล้องกับ ไบรย์แมน (Bryman, 1986, p. 139)
ได้เ สนอแนวทางการบริ หารงานแบบมี ส่ ว นร่ วมที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ก ารปฏิ บ ัติ ง านและการกระตุ ้น จู ง ใจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้ คือ บรรยากาศของการมีส่วนร่ วมควรจะต้องทาให้แนวทางที่จะไปสู่ เป้ าหมายมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
และบรรยากาศจะมีลกั ษณะของความไม่เป็ นทางการมากกว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเลือกเป้ าหมายที่มีคุณค่า ดังนั้น
ผูบ้ งั คับบัญชาควรเพิ่มเป้ าหมายสวนบุคคล (individual goal) กับเป้ าหมายองค์การ (organization goal) ให้เท่าเทียมกัน
ผูม้ ีส่วนร่ วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจและความเป็ นอิสระเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามี
ความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนี ย ์ มัง่ คัง่ และกัญภร เอี่ยมพญา (2563, น.
116-135). ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครู โรงเรี ยนเครื อข่ายฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู ได้แก่ การพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบใหม่ๆ ส่ งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิงานเชิ ง
นวัตกรรม เชิงระบบ สนับสนุนครู ใช้เทคนิ คการสอนที่หลากหลายและสร้างสรรค์ นาสื่ อนวัตกรรม มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การผลิตสื่ อ นวัตกรรม และเสนอผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาครู
เกี่ยวกับการสนทนา การเขียน และการสื่ อสารอื่นๆอย่างหลากหลาย ควรส่ งเสริ มให้ครู ใช้ช่องทางการสื่ อสารต่างๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การแก้ไขปั ญหาตลอดจนการสื่ อสารระหว่างโรงเรี ยน
กับผูป้ กครอง ควรส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ จัดหาสื่ อเทคโนโลยีตามความเหมาะสมและเพียงพอ ควรพัฒนาคุณภาพครู ให้มีความรู้ ความสามารถ
มีความเจริ ญก้าวหน้าในวิชาชี พ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ สอดคล้องกับ ภัณฑิรา สุ ปการ และคณะ
(2558, น. 1126-1143) ได้ศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการการนิ เทศการศึ กษาสาหรั บศตวรรษที่ 21 พบว่า
องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารจัดการการนิ เทศการศึ กษา ระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริ หารจัดการ 2) การมีส่วน
ร่ วม 3) การนิเทศ 4) การใช้เทคโนโลยี 5) การประเมินผล รู ปแบบ มีลกั ษณะเป็ นพหุ องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กันโดยองค์ประกอบด้านการมี ส่วนร่ วม มี อิทธิ พลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการ และมี อิทธิ พล
ทางอ้อ มต่ อ องค์ป ระกอบด้า นการประเมิ น ผล การใช้เ ทคโนโลยี แ ละการนิ เ ทศ และอัน ดับ ความส าคัญ แต่ ล ะ
องค์ป ระกอบของรู ป แบบ ตามความคิ ด เห็ น ของศึ ก ษานิ เ ทศก์เ รี ย งล าดับ ได้ ดัง นี้ 1) การบริ ห ารจัด การ 2) การ
ประเมินผล 3) การมีส่วนร่ วม 4) การนิ เทศ 5) การใช้เทคโนโลยี ผลการยืนยันรู ปแบบการบริ หารจัดการการนิ เทศ
สาหรั บศตวรรษที่ 21 ผูท้ รงคุ ณวุฒิมีความเห็ นสอดคล้องกันว่า รู ปแบบมี ความเหมาะสม เป็ นไปได้ ถูกต้อง และ
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นาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อิทธิ นนั ท์ ซอหะซัน (2559, น. 42) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการ
บริ หารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมเพื่อประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรอนุ ปริ ญญา สาขานายช่างบารุ งรักษาอากาศ
ยาน สถาบันการบิ นพลเรื อนพบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาเป็ นกระบวนการที่ ผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่อการบริ หารจัดการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนมีส่วน
ร่ วมในการแนะนาอาจารย์ผสู ้ อนให้มีการตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และมีส่วนช่วยในการร่ วมกันคัดเลือก
วัสดุอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งกระบวนการมีส่วนร่ วมเป็ นการทางานทียึดการทางานเป็ นระบบทีม มีการ
ทางานเป็ นกลุ่ม ที่มีการเน้นพฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เน้นการบริ หารโดยยึด
วัตถุประสงค์ที่ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยการเปิ ด
โอกาสให้บุคคลต่างๆ มีส่วนร่ วมในการวางแผนการตัดสิ นใจการดาเนิ นงานการสนับสนุนส่ งเสริ มการประสานงาน
และการติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษาร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อพัฒนาให้นกั ศึกษาที่จบจากสถาบันการบิน
พลเรื อนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นุ ชนาถ สอนสง และสงวน อินทร์ รักษ์ (2561,
น. 115-132) ที่ ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด มี องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการกลุ่ม
เครื อข่าย 2) บรรยากาศการมีส่วนร่ วม 3) องค์การเครื อข่ายแบบมี ส่วนร่ วม4) การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5) ภาวะผูน้ า 6) กิจกรรมที่ทาร่ วมกัน 7) การติดต่อสื่ อสาร 8) การใช้เทคโนโลยี
จากการศึกษา องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพของครู ผสู ้ อนในศตวรรษที่ 21 ที่พบว่าคุณภาพของครู ผสู ้ อน
ในศตวรรษที่ 21 มีดงั นี้ 1) การจัดการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 2) สื่ อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 3) จิตวิญญาณความ
เป็ นครู 4) ภาวะผูน้ าของครู 5) การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ ซาร์ เวดรา (Saavedra, 2012, pp. 9-12) ที่กล่าวถึง
ทักษะการเรี ย นรู ้ ในศตวรรษที่ 21 การเรี ยนการสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ต้อ งเป็ นการเรี ย นการสอนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
ตัวผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนต้องตั้งหัวข้อที่ มีความเกี่ ยวข้องกับสถานที่ สาคัญที่ สะท้อนถึ งตัวผูเ้ รี ยนและครู สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2553, น. 20) ที่ได้สรุ ปว่า หลักการและแนวคิดในการใช้สื่อควรเน้นสื่ อเพื่อการค้นคว้าด้วย
ตนเอง ครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ้นใช้เอง ควรใช้สื่อที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วธิ ี การเรี ยนรู ้และศักยภาพของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้ น รวมทั้งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นสิ่ งที่ กาลังเรี ยนรู ้ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นกระบวนการ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ควรสร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่แปลกใหม่น่าสนใจและกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีความ
อยากรู ้ อ ยากเห็ น ส่ ง เสริ ม ให้มี กิ จ กรรมร่ ว มกัน ระหว่า งครู กับ นัก เรี ย น การเกื้ อ หนุ น ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามสนใจและ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันให้มีโอกาสได้เรี ยนรู ้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งช่วยให้ผเู ้ รี ยนบูรณาการสาระ
การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ให้เชื่ อมโยงกัน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ วิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ในหลายมิติจากสื่ อที่หลากหลายรวมทั้งเชื่ อมโยงโลกที่อยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รี ยนให้เข้ามาสู่ การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน 3) วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยเน้นให้ครู มีการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนเพื่อนาข้อมูลมาวางแผน
เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาผูเ้ รี ย นสอดคล้อ งกับ
สอดคล้องกับ เบิร์กแมน และ แซม(Bergman and Sams, 2012) กล่าวไว้ในหนังสื อ Flip Your Classroom: Reach
Every Student in Every Class Every Day สรุ ปได้วา่ การสร้างนวัตกรรมหลากหลายรู ปแบบเพื่อใช้สาหรับการ
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ปรับปรุ งพัฒนาและการแก้ไขปั ญหาในการจัดการศึกษาเรี ยนรู ้น้ นั ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องเกิดเป็ นพลวัต ที่ดาเนิ นการ
มาอย่างเป็ นระบบภายใต้สภาพการณ์ ทางสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปนวัตกรรมทางการศึ กษาที่ ได้ผ่านกระบวนการ
ศึ กษาวิจยั อย่างเป็ นระบบนั้น จะก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนที่ ทรงพลังและเป็ นที่ ยอมรั บ
สอดคล้องกับ วรลักษณ์ คาหว่าง (2560, น. 129-138) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง แนวทางพัฒนาทักษะครู ในศตวรรษที่ 21
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุ โลก พบว่า แนวทางพัฒนาทักษะครู ในศตวรรษที่ 21
มี 3 ทักษะ 1. ทักษะการจัดเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม มี แนวทาง ดังนี้ 1) ด้านความคิ ดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมควร
สนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ นวัตกรรมการสอน 2) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปั ญหา ควร
เน้นทักษะการคิดเพื่อสร้างรู ปแบบ อบรม/สร้ างเครื่ องมื อเน้นทักษะกระบวนการคิด 2.ทักษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี มี แนวทาง ดังนี้ 1) ด้านเทคโนโลยี ควรสัมมนา/อบรม/จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผ่านการเชื่ อมต่อระบบ
เครื อข่าย 2)ด้านสื่ อ ควรจัดสรรงบประมาณ กาหนดแนวทางการพัฒนา ฝึ กฝนทักษะในการผลิตสื่ อ ทักษะชี วิตและ
อาชี พ มีแนวทาง ดังนี้ 1) ด้านการเป็ นผูส้ ร้างและผูผ้ ลิต ควรตระหนักในบทบาทครู ฝึกฝนการพัฒนาตนเอง 2) ด้าน
การริ เริ่ ม สร้ างสรรค์แ ละเป็ นตัวของตัวเอง ควรสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู ้ให้กบั ตนเองและสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, น.
108-109) ได้สรุ ปแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ว่าครู ควรศึกษาทาความเข้าใจหลักสู ตรและการออกแบบการเรี ยนรู ้
จัด ท าหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ทัก ษะกระบวนการที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตัว ชี้ ว ดั
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2551, น. 91) ที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมิ นโดยใช้เครื่ องมื อที่ หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุ งให้กบั ผูเ้ รี ยนการตัดสิ นผลการ
ั ญา งามบรรจง (2559, น. 142-148) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัด
เรี ยน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ สุ กญ
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่า การวัดและประเมินผล เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้
แนวทางและวิธี การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ที่ ส อดคล้อ งกับ ความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คลของผูเ้ รี ย น และ 4)
ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้ วดั วิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชารายปี
หรื อรายภาค และหน่ วยการเรี ยนรู ้ กาหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ สาระการเรี ยนรู ้ แกนกลาง วิเคราะห์
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ และวิเคราะห์กระบวนการวัดและประเมินผล
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีสภาพและปั ญหาดังนี้ สภาพการพัฒนาการศึกษาไม่
ต่อเนื่ องจากนโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง และการบริ หารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษายัง
ขาดการมีส่วนร่ วม ปั ญหาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู พบว่า ครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดการพัฒนา และการฝึ กอบรม ขาด
ความรู้ดา้ นภาษา สื่ อ เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ สารสนเทศ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบใหม่ มีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากภาระงานสอนและการดูแลผูเ้ รี ยน และการบริ หารจัดการหรื อการ
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ทางานไม่มีความเป็ นระบบและขาดการวางแผน ดังนั้นแนวทางการดาเนิ นการบริ หารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 มี 3 องค์ประกอบ (1) องค์ประกอบกระบวนการบริ หารสถานศึกษา มีดงั นี้ 1) การ
บริ หารจัดการ 2) การพัฒนาทักษะของครู 3) การนาไปใช้ และ 4) การสร้ างเครื อข่าย 5) นิ เทศ ติ ดตามต่อเนื่ อ ง
(2) องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 มีดงั นี้ 1) การจัดการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 2) สื่ อ
เทคโนโลยี และสารสนเทศ 3) จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู 4) ภาวะผู้น าของครู 5) การวัด และประเมิ น ผล
(3) องค์ประกอบการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) ความรู้ ความเข้าใจใน
การทางาน 3) การปฏิบตั ิงาน 4) การสร้างขวัญและกาลังใจ 5) การประเมินผลของการดาเนิ นงาน และ 6) การปรับปรุ ง
แก้ไข
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาแนวทางการบริ หารสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของครู ผูส้ อนในศตวรรษที่ 21 ควร
ส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งกระบวนการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตาม 5 ประเด็น และพัฒนาคุณภาพครู ผสู้ อนใน
5 ด้าน ด้วยการจัดอบรมสัมมนา และสนับสนุ นการบริ หารแบบส่ วนร่ วมใน 6 ขั้นตอน ระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ผสู้ อนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่าง ที่อยูใ่ นพื้นที่ หรื อหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้แนวทางการบริ หาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนในศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมและหลากหลาย มากขึ้น
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