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“ครู” ถือเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีใน
ทุกด้านและเป็นคนดีของสังคม ครูจึงควรรับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งยังต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (สุระชัยศรีหมื่นไวย,2551) นอกจากนั้น หนึ่งในข้อก าหนดที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือบทบาทหน้าที่ภาระงาน
ของครูการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  (ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549) หากครูตระหนักถึงบทบาทที่แท้จริงแล้วนั้น จะก่อให้เกิดสมรรถนะในวิชาชีพ (Gupta, 2007) และเมื่อครูมี
สมรรถนะในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็สามารถที่จะถ่ายทอดอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในความรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (Jon-Chao Hong และคณะ, 2008) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงควรด าเนินการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา
ครูได้รับการพัฒนาแตไ่ม่มีความชัดเจนว่าหลักสูตรการพัฒนาตรงกับความต้องการของครูและสามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2552) เพ่ือให้การพัฒนาครูมีความเป็นระบบและต่อเนื่องจึงควรมีแผนในการพัฒนาครูโดยการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครู เพ่ือท าให้เนื้อหา และวิธีการพัฒนาครูมีความสอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของ
ครูอย่างแท้จริง 

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาสมรรถนะและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู
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เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครูเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
2. เพ่ือประเมินสมรรถนะของครเูพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
3. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

ผู้วิจัยพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โดยตัวแปรตามในการวิจัยเป็นบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของครู ตัวแปรต้น 8 ตัว ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) 
วิทยฐานะ (5) ภาคกลาง (6) สังกัด (7) ขนาดโรงเรียน (8) ระดับชั้น 

 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่อยู่ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)โรงเรียนใน
สังกัดการปกครองส่วนเทศบาล (เทศบาล) และโรงเรียนในสังกัดการปกครองส่วนกรุงเทพมหานคร (กทม.) จาก 4 ภูมิภาค รวมจ านวน 
3,929คน ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษามีจ านวน 3 ตัวแปรคือ 1) บทบาทหน้าที่ท่ีของครู 2) สมรรถนะของครู3) ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาครู โดยคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากครูที่เข้าร่วมงานสัมมนาเพ่ือพัฒนาการวิจัยและส่งผ่านเครือข่ายครูไปยัง
จังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาค  ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1 ชุด คือ แบบสอบถามการปฏิบัติงานของครู เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สอบถามหน้าที่ที่ครูต้องท าหรือพัฒนาใน
เรื่องต่างๆ และสมรรถนะของครูในการท าเรื่องนั้นๆที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 3ระดับ โดยมีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.868 การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA), 
t-test เพ่ือตอบปัญหาการวิจัยในการอธิบายบทบาทหน้าที่ และสมรรถนะของครู ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 

ผลการวจิัย 

1. ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล 
 ครูที่ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (69.12%) มีอายุมากกว่า 50 ปี(5.39%) จบปริญญาตรี (73.5%) วิทยฐานะ

ช านาญการ (48.84%) อยู่ในภาคกลาง (42.77%) สังกัดสพฐ.(86.46%) สอนในโรงเรียนขนาดกลาง (43.79%) และสอนชั้น
ประถมศึกษา (54.65%) 
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2. ผลการประเมินบทบาท สมรรถนะและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 
 2.1 การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครู 
 บทบาทหน้าที่ในการท างานของครูประกอบด้วย 3 ด้าน โดยความตระหนักถึงบทบาทต่อสังคม (2.88) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือ บทบาทต่อนักเรียน (2.85) และบทบาททั่วไป (ต่อตนเอง) (2.83) หากพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่าบทบาทหน้าที่ท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการสอนให้รู้จักสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีประชาธิปไตย (2.92) และด้านการสอนให้เด็กมีทักษะ
ชีวิต ทักษะสังคม (2.92) รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  (2.91) ในขณะที่ด้านการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน (2.69) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

2.2 สมรรถนะของครู 
 สมรรถนะในการท างานของครูประกอบด้วย 3 ด้านซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยสมรรถนะต่อสังคมมีค่ามากที่สุด (2.31) 

รองลงมาคือ สมรรถนะต่อนักเรียน (2.17) และสมรรถนะทั่วไป (ต่อตนเอง) (2.01) ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามประสบการณ์
ท างานพบว่ากลุ่มครูที่มีประสบการณ์ท างาน 16-20 ปีจะมีสมรรถนะต่อนักเรียน และต่อสังคมสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ หากพิจารณา
องค์ประกอบย่อย โดยรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (2.18) สมรรถนะที่มีค่ามากที่สุดคือ สมรรถนะต่อสังคมด้านพลเมือง
ที่ดีมีประชาธิปไตย (2.49) ในขณะที่สมรรถนะต่อนักเรียนด้านวัฒนธรรมต่างกันมีค่าน้อยที่สุด (1.86) 

2.3 การประเมินความต้องการจ าเป็นของครูส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง 

 ความต้องการจ าเป็นของครูส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองประกอบด้วย 3 
ด้าน โดยมีความต้องการจ าเป็นในล าดับที่ 1 คือ ด้านสมรรถนะทั่วไป (ต่อตนเอง) (0.41) ล าดับที่ 2 คือ ด้านสมรรถนะต่อนักเรียน 
(0.31) และล าดับที่ 3 คือ ด้านสมรรถนะต่อสังคม (0.25) เมือ่พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

สมรรถนะท่ัวไป(ต่อตนเอง) พบว่าครูมีความต้องการจ าเป็นมากที่สุดในด้านการพัฒนาการรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถ
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (0.61) รองลงมาคือด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียน (0.38) และด้านการประกันคุณภาพการเรียนการสอนของตนเอง (0.28) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา จ าแนกตามตัวแปร
ภูมิหลัง เพศ อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ภาคภูมิศาสตร์ ขนาดโรงเรียน สังกัดโรงเรียน และระดับชั้นที่สอน พบว่า
ครูมีความต้องการจ าเป็นด้านการพัฒนาการรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน มากที่สุดทุกตัวแปร จึงถือได้ว่าเป็นด้านที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด 

สมรรถนะต่อนักเรียน ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีวัฒนธรรมต่างกันสูง
ที่สุด (0.45) รองลงมาคือด้านการท าแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน (0.35) 

สมรรถนะต่อสังคม ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการสื่อสารให้เด็กเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษาสูงที่สุด (0.38) รองลงมาคือด้านการสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะหรือทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ (0.26) 

 
3. ตัวแปรที่อธิบายบทบาทและสมรรถนะของครู 

บทบาทหน้าที่ของครู มีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาวิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ภาค
ภูมิศาสตร์ ขนาดโรงเรียน สังกัดโรงเรียนระดับชั้นที่สอน 

1. บทบาททั่วไป (ต่อตนเอง) ของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ การศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน 
ภาคภูมิศาสตร์ ขนาดโรงเรียน สังกัดโรงเรียน ชั้นที่สอน 

2. บทบาทต่อนักเรียนของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ภาค
ภูมิศาสตร์ สังกัดโรงเรียน ชั้นที่สอน 

3. บทบาทต่อสังคมของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ภาค
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ภูมิศาสตร์ ขนาดโรงเรียน สังกัดโรงเรียน ชั้นที่สอน 
 สมรรถนะในการท างานของครู มีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

1. สมรรถนะทั่วไป (ต่อตนเอง) ของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ภาค
ภูมิศาสตร์ สังกัดโรงเรียน ชั้นที่สอน 

2. สมรรถนะต่อนักเรียนของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ภาค
ภูมิศาสตร์ สังกัดโรงเรียน ชั้นที่สอน 

3. สมรรถนะต่อสังคมของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
 

อภิปรายผล 

1. ผลการประเมินบทบาท สมรรถนะและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 
1.1 บทบาทหน้าที่ของครู 
จากผลการวิเคราะห์ความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครูในภาพรวมพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ครูได้ให้ความ

สนใจและมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในวิชาชีพของตนเอง เมื่อพิจารณาบทบาทแต่ละด้าน พบว่าด้านการสอนให้รู้จักสิทธิหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีประชาธิปไตย และด้านการสอนให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะสังคมมีค่าสูงสุดแสดงให้เห็นว่า ครูตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการสอนให้เด็กมีวิชาความรู้เท่านั้น แต่ได้ตระหนักถึงการสอนให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักท าตนให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมมีจิตสาธารณะ มีประชาธิปไตย และมีทักษะชีวิต ทักษะสังคม (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 27 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในยุทธศาสตร์ข้อ 3ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

นอกจากนี้ ครูยังตระหนักถึงความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการจัดอบรมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น นโยบายของ สสวท. ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะครูผู้สอนให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนการสอน (พรพรรณ ไวทยางกูร,2546) 

1.2 สมรรถนะของครู 
 จากผลการวิเคราะห์สมรรถนะของครูพบว่า ครูสามารถสอนให้เด็กรู้จักสิทธิหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดี  การมี
ประชาธิปไตยมีค่าสูงสุดในทุกช่วงประสบการณ์ท างาน แต่ข้อสังเกตคือ ในระบบการศึกษาของประเทศไทย โรงเรียนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีการก าหนดหลักสูตรที่มีวิชาสอนเกี่ยวกับพลเมือง แต่ครูสามารถสอดแทรกเนื้อหาความรู้ ปลูกจิต
ส านักให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีและมีประชาธิปไตยได้ในทุกวิชา จึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตาร 27 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในยุทธศาสตร์ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

เมื่อพิจารณาสมรรถนะของครูที่มีระดับต่ ากว่าข้ออ่ืนพบว่าเป็นเรื่องการรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วครูควรให้ความส าคัญกับภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นสื่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้าน ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของทุกคน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) รวมทั้งสาระส าคัญความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่ระบุว่า
สมรรถนะประกอบด้วยสามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อ
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ความหมายได้อย่างถูกต้อง (คณะกรรมการคุรุสภา, 2549)  
1.3 ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 
จากผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นของครูพบว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นด้านสมรรถนะทั่วไป (ต่อตนเอง) ด้าน

การพัฒนาการรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุดทุกตัวแปร จึง
ถือได้ว่าเป็นด้านที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเข้าถึงข้อมูลและการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน ภาษาต่างประเทศจึงเป็นส่วนส าคัญในการใช้เป็นสื่อกลางและเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลักในแบบ
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง ในหัวข้อ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา,2549) และจากผลการประเมินสมรรถนะครูในด้านนี้มีพบว่าค่าน้อยที่สุดท า
ให้ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองด้านนี้มากที่สุดด้านสมรรถนะต่อนักเรียนครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีวัฒนธรรมต่างกันสูงที่สุดอาจเป็นเพราะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีนโยบายให้
ประชาชนทุกคนรวมถึงชนต่างวัฒนธรรมมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2552) ท าให้ครูมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านนี้ สมรรถนะต่อสังคม ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนหรือการสื่อสารให้เด็กเข้าใจเรื่องเพศศึกษาสูงที่สุดเนื่องมาจากในปัจจุบันมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งปัญหาส าคัญของสังคม (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,2550) ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสอน
เพศศึกษาครูจึงมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนี้มากที่สุด เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็น จ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง พบว่าใน
ทุกตัวแปรมีความต้องการจ าเป็นตรงกัน มีเพียงตัวแปรระดับการศึกษาและวิทยฐานะที่มีความต้องการจ าเป็นแตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็น
เพราะตัวแปรระดับการศึกษาและวิทยฐานะเป็นตัวแปรที่แสดงถึงฐานความรู้ของครูที่แตกต่างกัน ท าให้ครูมีความต้องการในการ
พัฒนาตนเองแตกต่างกัน 
2. ตัวแปรที่อธิบายบทบาทและสมรรถนะของครู 
 จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่และสมรรถนะในการท างานของครูมีความแตกต่างกันตามภูมิหลังส่วนบุคคลคือ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาวิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ภาคภูมิศาสตร์ ขนาดโรงเรียน สังกัด รร. ระดับชั้นที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Kinney และคณะ (2001) กล่าวว่าการรักษาระดับสมรรถนะของครู และความหลากหลายทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างและการถ่ายทอดความสามารถของครูสู่นักเรียนในชั้นเรียน เช่น เพศ อายุ และอ่ืนๆ และผลงานวิจัยของ Jon-Chao Hong 
และคณะ (2008) ที่ได้สรุปจากการทดสอบสมมติฐานตัวแปรภูมิหลังต่อสมรรถนะของกลุ่มครู พบว่า ภูมิหลังทางประชากรศาสร์มี
อิทธิพลต่อความแตกต่างของสมรรถนะ ซึ่งตัวแปรประกอบด้วย เพศ การศึกษา อายุ ขนาดของโรงเ รียน การด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ของโรงเรียน และการได้รับรางวัลซึ่งขนาดของโรงเรียนที่กลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในระบบค่านิยมอย่างมีนัยส าคัญ 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานทางการศึกษาควรมีแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักและพัฒนาสมรรถนะครู รวมทั้งความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาครู โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง แต่ทั้งนี้ควรค านึงถึง
ภูมิหลังที่ต่างกันของครู เพ่ือจัดหลักสูตรการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาสมรรถนะ ความต้องการในการพัฒนาครูในประเด็นอื่นๆตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะประเด็นที่
ยังไม่ได้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพครูต่อไปในอนาคต 

 


