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การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
และมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) เพื่อสรางและตรวจสอบการพัฒนา
สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน
ของการพัฒนาสมรรถนะครูสูประชาคมอาเซียน มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสราง
และตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยประยุกตใชเทคนิค
การวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) และกําหนดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดแก
ขั้นตอนที่ 1.1 การสรางและการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิค
การวิจยั แบบ EDFR นํากรอบแนวคิดทีไ่ ดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ สรางแบบสัมภาษณ
*ผูเขียนหลัก

อีเมล: mallikaj@hotmail.com
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ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อนําไปสรุปเปน (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ขัน้ ตอนที่ 1.2 การตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิค
การวิจัยแบบ EDFR โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คนรอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 1.3 การตรวจสอบ
(ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมจํานวน 17 คนรอบที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดและ
ความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากครูมัธยมศึกษาจํานวน 322 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สามารถกําหนดได 3 ดาน 17 สมรรถนะ (176 ตัวชี้วัด)
2) ผลการสรางสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ครูมัธยมศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ประกอบดวยสมรรถนะ
3 ดาน 17 สมรรถนะ (168 ตัวชี้วัด)ไดแก 2.1) ดานความรู จํานวน 5 สมรรถนะ 2.2) ดานทักษะ จํานวน
7 สมรรถนะ 2.3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ 3) วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 6 วิธีการ ไดแก 3.1) การสรางเครือขาย 3.2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม 3.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 3.5) การเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 3.6) การจัดการความรู 4) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียนประกอบดวย
5 ขั้ น ตอน (18 ตั ว ชี้ วั ด ) ได แ ก ขั้ น ที่ 1: การศึ ก ษาความต อ งการในการพั ฒ นาความเป น ประโยชน
ของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 2: การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 3:
การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ขัน้ ที่ 4: การดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ขั้นที่ 5: การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

คําสําคัญ
สมรรถนะครูมัธยมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครู กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
ประชาคมอาเซียน

Abstract
The main objective of this research was to develop secondary school teachers’
competency for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community which consisted
of additional particular purposes as follows: 1) to study secondary school teachers’ competency,
ways to develop secondary school teachers’ competency and procedure of secondary school
teachers’ competency for ASEAN Community. 2) to construct and validate secondary school
teachers’ competency for ASEAN Community. 3) to assess the liability and the advantage for
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The Competency Development of Secondary School Teachers for ASEAN Community. Research
procedure followed two phases. Phase 1: constructing and validating secondary school teachers’
competency development for ASEAN Community through Ethnographic Delphi Futures Research
(EDFR.) techniques. This phase had three steps. Step 1: constructed and validated secondary
school teachers’ competency development for ASEAN by applying technique research of EDFR;
analyzing, and synthesizing for concepts and theories on competency, interviewed 5 experts to
construct the draft. Step 2: Verified the draft of secondary school teachers’ development, applied
technique research of EDFR for the 1st round. Collected data from 17 experts by questionnaire.
Step 3: Verified the draft of secondary school teachers’ development, applied technique research
of EDFR for the 2nd round. Collected data from the same 17 experts by questionnaire. Phase 2:
Assessed the liability and the advantage for The Competency Development of Secondary School
Teachers for ASEAN Community by convenience sampling of 322 secondary school teachers.
The research findings were as follow: 1) Results of analyzing, and synthesizing for concepts
and theories on competency, interviewed experts, essential competency for secondary school
teachers consisted of three parts, 17 competencies (176 indicators). 2) Results of constructing and
validating secondary school teachers’ competency for ASEAN Community consisted of three parts,
17 (168 indicators): 2.1) competencies of knowledge 2.2) competencies of skills 2.3) competencies
of attributes. 3) to develop secondary school teachers’ competencies happened through six ways:
3.1) Network 3.2) Technology, Information and Innovation. 3.3) Knowledge Sharing
3.4) Professional Learning Community (PLC) 3.5) Project Based Learning (PBL) and 3.6) Knowledge
Management (KM.). 4) the procedure of secondary school teachers’ competency for the
ASEAN Community consisted of 5 steps): 4.1) needs assessment for competency development
4.2) establishing an objective setting for development 4.3) program/curriculum design for the
personnel development, 4.4) action planning for personnel development and 4.5) implementation
of the personnel development.

Keywords
Competency, Teacher Development, Teacher Development Process, ASEAN Community

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอระบบการศึกษาของไทย
คื อ ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง 10 ประเทศได ก  า วเข า สู  ก ารเป น
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“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)” Ministry of Foreign Affairs (2015) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานซึง่ มีบทบาทและหนาทีใ่ นการจัดการศึกษาสําหรับผูเ รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจุดเนน
ขอที่ 8 “นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)” เพื่อเตรียมเยาวชนไทยใหมีความพรอม
มีสมรรถนะสําคัญในการเปนสมาชิกทีด่ ขี องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (Office of the Basic Education
Commission, 2011) จากการศึกษาสภาพปญหา ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถนะครูประชาคมอาเซียน Ratananukun (2013) Shinsettawong (2014) Sriwised & Keesukpun
(2014) The Secondary Educational Service Area 40 (2014) Office of the Basic Education Commission
(2011) และ Parkpoom (2013) พบวา สมรรถนะที่ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน พิจารณาจาก
สมรรถนะที่ตํ่ากวาเกณฑและตองปรับปรุงมี 10 สมรรถนะ
ครูเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน SEAMEO
INNOTECH (2014) ไดทาํ การวิจยั เพือ่ กําหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะและแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะของครูในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อใชสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบวา
เปนกรอบเพื่อใชในการพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของครูเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ของผูเ รียนทีท่ าํ ใหผเู รียนไปสูเ ปาหมายและประสบความสําเร็จ ครูเปนผูท มี่ คี วามสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาของชุ ม ชน จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต  อ งพั ฒ นาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเข า สู 
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคหลัก
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงคเฉพาะ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย น วิ ธี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะ หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลที่จําเปนตอการปฏิบัติงานที่มี
ความเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน คานิยม และเปาหมายขององคกร ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Office of the Basic Education Commission, 2010)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education Commission
(2010) Sinlarat et al (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b) ไดเสนอสมรรถนะ
ที่จําเปนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและครูในศตวรรษที่ 21
ไดกําหนดไวโดยสรุปเปน 3 ดานคือ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล
จํานวนทั้ง 3 ดานประกอบดวย 17 สมรรถนะ
3. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
Jongsatityu & Jitjang (2014) Sinlarat et al (2017) Cheamchoy (2012) Songkram (2014)
Manabu (2016) Kurusapa (2017) และ Panich (2013a) ไดเสนอวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
และสถานศึ ก ษาได แ ก การสร า งเครื อ ข า ยกั บ หน ว ยงาน องค ก รอื่ น ๆ และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลีย่ นเรียนรู ชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ การเรียนรูแ บบใชปญ
 หา
เปนฐานและการจัดการความรู
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
Chanbanjong (2006) Mongkonwanich (2512) Anannawee (201) ไดเสนอขั้นตอนใน
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 1) ขัน้ การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขัน้ กําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
4) ขั้นดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชามอาเซียน พบวา มีสมรรถนะที่จําเปน 30 สมรรถนะ168 ตัวชี้วัด ไดแก
1) ดานความรู มี 9 สมรรถนะ 33 ตัวชี้วัด 2) ดานทักษะ มี 17 สมรรถนะ 99 ตัวชี้วัด และ 3) ดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 ตัวชี้วัด การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อรองรับ
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน พบวามีสมรรถนะครูที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน 10 สมรรถนะ
ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะที่ตํ่ากวาเกณฑและตองปรับปรุง
SEAME INNOTECH (2014) ไดกาํ หนดขอบขายสาระและมาตรฐานสมรรถนะของครูในศตวรรษ
ที่ 21 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 11 ประเทศไว 5 ดานคือ 1) ความรูใ นวิชาชีพ 2) ทักษะในวิชาชีพ
3) บุคลิกภาพ 4) จริยธรรมและคานิยมในวิชาชีพ 5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยผูวิจัยไดกําหนดวิธี
การศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
โดยการประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การวิ จั ย แบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR)
Poonpataracheewin (2016) ซึ่งเปนเทคนิควิจัยเชิงอนาคตที่ผสมผสานระหวางเทคนิคการวิจัยแบบ
EFR (Ethnographic Future Research) และเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน โดยรวมจุดเดนของแตละเทคนิค
และแกไขจุดออนบางประเด็นใหหมดไป ทั้งนี้ไดกําหนดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดแก ขั้นที่ 1.1 การสราง
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยใช
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เปนแนวคิด ทฤษฎี
เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนของครูใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ รองรับการกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียนและครูในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปเปน 3 ดานคือ
1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวนทัง้ 3 ดาน ประกอบดวย 17 สมรรถนะ
ของ Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education Commission (2010)
Sinlarat et al (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b) 2) สรางแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง 3) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประกอบดวย กลุมนักวิชาการระดับอุดมศึกษา
จํานวน 3 คน และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) ตามประเด็นการสัมภาษณ นําเสนอในรูปแบบของความเรียง 4) สรุปประเด็นเพื่อสราง
(ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ขั้นที่ 1.2 การตรวจสอบ (ราง) การพัฒนา
สมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การวิ จั ย แบบ EDFR รอบที่ 1
โดยใชแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ประกอบดวยผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 7 คน ผูบ ริหารการศึกษาจํานวน 6 คน และครูระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คน เพือ่ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม และนํ า (ร า ง) การพั ฒ นาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย น เก็ บ ข อ มู ล
ด ว ยระบบออนไลน รอบที่ 1 วิ เ คราะห ค  า มั ธ ยฐาน ค า พิ สั ย ระหว า งควอไทล ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแตละขอคําถาม เพือ่ คัดเลือกตัวชีว้ ดั สรุปผลรอบที่ 1 ขัน้ ที่ 1.3 การตรวจสอบ (ราง)
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 2
โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบสอบถามรอบ 1 แตมีการเพิ่มคามัธยฐาน
คาพิสัยระหวางควอไทลของแตละขอคําถาม สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
กลุมเดียวกับรอบที่ 1 เพื่อยืนยันคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนความคิดเห็นใหม จากนั้นวิเคราะหหาคามัธยฐาน
คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอคําถาม เพื่อคัดเลือก
ตัวชี้วัด สรุปผลรอบที่ 2
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ขั้ น ตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดและความเป นประโยชน ของการพั ฒ นาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน จากครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 322 คน เก็บขอมูล
ดวยระบบออนไลน โดยใชวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

ผลการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน เปนการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 ผลจากการศึกษาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน จากการศึกษาเอกสาร
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่กลาววา “ครูตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เกี่ยวของกับรายวิชา
ที่สอนโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร" และ “ครูในระดับมัธยมศึกษา
ตองมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไดรับการพัฒนา โดยมี
โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทั้งผูเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณลักษณะดังกลาว” และ
ตามแนวคิดของ Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education
Commission (2010) Sinlarat et al. (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b)
ที่เสนอสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนสามารถกําหนดไว 3 ดาน 17 สมรรถนะ 176 ตัวชี้วัด
ประกอบดวยสมรรถนะดานความรู จํานวน 5 สมรรถนะ ดานทักษะ จํานวน 7 สมรรถนะ ดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย
6 วิธีการ ไดแกการสรางเครือขาย การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการความรู กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนา
บุคลากร
2) ขัน้ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ ออกแบบโปรแกรม/
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ ดําเนินงานตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขัน้ การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
ประยุกตใชเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 1 และรอบที่ 2 การเลือกตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 385 ตัวชีว้ ดั ผูเ ชีย่ วชาญ
ทั้ ง 17 คน มี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น ว า เป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การพั ฒ นาสมรรถนะครู สู 
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ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบวา มีตัวชี้วัดที่ตองตัดทิ้งเนื่องจากไมผานเกณฑ จํานวน 9 ตัวชี้วัดและมีตัวชี้วัดที่
คัดเลือกไวเนื่องจากผานเกณฑ จํานวน 376 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
สวนที่ 1 สมรรถนะ 3 ดาน 17 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัดไดแก 1) สมรรถนะดานความรู
จํานวน 5 สมรรถนะ 41 ตัวชี้วัด ไดแกความรูเกี่ยวกับ 1.1) เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวของ 1.2) ประเทศไทย 1.3) อาเซียน 1.4) ขาวสารที่ทันเหตุการณประเทศนอกกลุมอาเซียน
1.5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดของสมรรถนะดานความรู รวมทั้งหมด 41 ตัว
ชี้วัด 2) สมรรถนะดานทักษะ จํานวน 7 สมรรถนะ 84 ตัวชี้วดั ไดแกทักษะ 2.1) การใชภาษาและการสื่อสาร
2.2) การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) การจัดการเรียนรู 2.4) การคิด วิเคราะห สังเคราะห
และวิจัยทางการศึกษา 2.5) การเปนผูนําครู 2.6) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2.7) การทํางานเปนทีม 3)
สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ 43 ตัวชี้วัด ไดแก 3.1) มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 3.2) มีจติ วิทยาสําหรับครู 3.3) ความเปนพลเมืองไทย 3.4) ความเปนพลเมืองอาเซียน
3.5) ความเปนพลเมืองโลก
สวนที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาประชาคมอาเซียนจํานวน 6 วิธีการ
190 ตัวชีว้ ดั ไดแก 1) การสรางเครือขาย 2) การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 3) การแลกเปลีย่ นเรียนรู
 หาเปนฐาน และ 6) การจัดการความรู
4) ชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ 5) การเรียนรูแ บบใชปญ
สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน จํานวน 5 ขัน้ ตอน
18 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ ออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ ดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร และ 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
2.2 ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ
ครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน พบวาผลการประเมินอยูใ นระดับมาก มีผลการประเมินความเปนไปไดของ
สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานความรู ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระในรายวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ ผลการประเมินความเปนประโยชนของสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน ดานความรู ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ ความรูเ กีย่ วกับเนือ้ หาสาระในรายวิชา
ที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ ดานทักษะมากมีผลการประเมินความเปนไปไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห และวิจยั ทางการศึกษา อยูใ นระดับมาก ผลการประเมินความเปนประโยชน
ของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการใชภาษาและ
การสื่อสารอยูในระดับมาก ผลการประเมินความเปนไปไดของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ดานคุณลักษณะสวนบุคคลทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ความเปนพลเมืองอาเซียน อยูใ นระดับมาก ผลการประเมิน
ความเปนประโยชนของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ คุณลักษณะความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลจากการศึ ก ษาสมรรถนะครู มั ธ ยมศึ ก ษาสู  ป ระชาคมอาเซี ย นสรุ ป ได ว  า สมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนสามารถกําหนดได 3 ดาน 17 สมรรถนะ 176 ตัวชี้วัด สอดคลองตามแนวคิด
ของ Parkpoom (2013) SEAMEO INNOTECH (2014) Office of the Basic Education Commission (2010)
Sinlarat et al (2017) Sanrattana (2013) Sintapanon (2015) และ Panich (2013b) ที่กลาววาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย สมรรถนะดานความรู จํานวน 5 สมรรถนะดานทักษะ
จํานวน 7 สมรรถนะ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 สมรรถนะ สวนวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 6 วิธีการ ไดแกการสรางเครือขาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
การจัดการความรู ทัง้ นีว้ ธิ กี ารพัฒนาดังกลาวสามารถนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะดานความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของครูไดครบถวน สวนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ ออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ ดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้หากครูไดรับการพัฒนา
ตามกระบวนการดังกลาวครบถวนแลวจะทําใหครูมีสมรรถนะสูประชาคมอาเซียนทุกสมรรถนะ
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน
2.1.1 สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ดาน 17 สมรรถนะ
168 ตัวชี้วัด ไดแก
2.1.1.1 สมรรถนะดานความรู ประกอบดวย ความรูเ กีย่ วกับเนือ้ หาสาระในรายวิชาทีส่ อน
และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของประเทศไทย อาเซียน ขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน
การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้การที่ครูจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดสําเร็จ ตัวครูเองตองมี
ความรูค วามชํานาญในเนือ้ หาสาระวิชาทีต่ นเองสอนและวิชาทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ถายทอดใหผเู รียนไดอยางถูกตอง
โดยเฉพาะความรูเ กีย่ วกับอาเซียน ไดแกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ
ความมัน่ คง ทัง้ ของประเทศไทยและกลุม ประเทศอาเซียน ซึง่ เปน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน สอดคลอง
กับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014) Sinlarat (2015) และ Parkpoom (2013) ไดกําหนดและ
เสนอสมรรถนะทีจ่ าํ เปน คือ ความเชีย่ วชาญทางดานเนือ้ หาและวิธกี ารสอน การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู
ตลอดชีวิต ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและวิชาที่เกี่ยวของกับประเทศไทย อาเซียน
ขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน
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2.1.1.2 สมรรถนะดานทักษะ ประกอบดวย ทักษะการใชภาษาและการสือ่ สาร ทักษะ
การใชสอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู ทักษะการเปนผูน าํ ครู ทักษะการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ทักษะการทํางานเปนทีม ทั้งนี้จะเห็นไดวาการที่จะพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น
ตัวครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในเรื่องความรู โดยจัดใหตามความถนัด ความสนใจ
และความสามารถของผูเรียนแตละคน แตละกลุม สอดคลองกับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014)
ไดกําหนดทักษะในการใชทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค (Pedagogies) การจัดการ
ชั้นเรียน และการประเมินผูเรียน สวนแนวคิดของ Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบ สมรรถนะที่จําเปน
สํ า หรั บ ครู ด  า นทั ก ษะ ประกอบด ว ย ทั ก ษะการใช ภ าษาและการสื่ อ สารการใช สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู การเปนผูน าํ ครู การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการทํางานเปนทีม
และ Sanrattana (2013) กลาววา ครูเกือบทัง้ หมดในปจจุบนั ถือเปนชาวอพยพดิจทิ ลั มีคณ
ุ ลักษณะแตกตาง
จากนักเรียนที่เปนชาวพื้นเมืองดิจิทัล
2.1.1.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแกคุณลักษณะความเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบดวย คุณลักษณะความเปนผูม จี ติ วิญญาณสําหรับครู
ความเปนพลเมืองไทย ความเปนพลเมืองอาเซียน ความเปนพลเมืองโลก ทัง้ นีจ้ ะเห็นไดวา ครูคอื ผูท ที่ าํ หนาที่
สอนใหศิษยเกิดความรู และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นําประโยชนใหแกสังคมไดในอนาคต ดังนั้นครูเอง
ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนโดยการปฏิบัติตนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณสําหรับครูอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ Sintapanon (2015)
SEAMEO INNOTECH (2014) และ Parkpoom (2013) ไดสรุปไววาคุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21
ควรมีลักษณะสําคัญ คือมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป โรงเรียนและชุมชน เปนผูมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย
ความเปนพลเมืองอาเซียนและความเปนพลเมืองโลก
2.1.2 วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียนสามารถสรุปไดวา มีวธิ กี าร
ที่เหมาะสม 6 วิธีการไดแก
2.1.2.1 การสรางเครือขาย (Network) ไดแก การศึกษาตอ การศึกษาดูงานโครงการ
แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน การเชื่อมตอหองเรียน เปนการพัฒนาสมรรถนะ
ดานความรูของครู เพื่อจะไดนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ
Jongsatityu & Jitjang (2014) เสนอวา การยกระดับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดโดยไมตองหวังพึ่งหนวยงานภาครัฐจากสวนกลางแตเพียงดานเดียว
2.1.2.2 การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม (Technology, Information,
Innovation) ได แ ก การใช แ หล ง เรี ย นรู  แ ละทรั พ ยากรการเรี ย นรู  ที่ มี อ ยู  ใ นโรงเรี ย น นอกโรงเรี ย น
ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูป สอดคลองกับแนวคิดของ Sinlarat et al (2017) กลาววาในศตวรรษที่ 21
ผู  เ รี ย นและผู  ส อนใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื บ ค น การนํ า เสนอและสื่ อ สารกั น เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
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อยางไรพรมแดน สอดคลองกับแนวคิด Cheamchoy (2012) กลาววา โลกในยุคปจจุบนั การพัฒนานวัตกรรม
เปนหนทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหทกุ องคการสรางจุดยืนทีเ่ ขมแข็ง เปนการสรางสมรรถนะในการแขงขันอยางยัง่ ยืน
และ Songkram (2014) กลาววา สวนสําคัญในการสรางนวัตกรรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียน
2.1.2.3 การแลกเปลีย่ นเรียนรู (Knowledge Sharing) เปนวิธกี ารพัฒนาครูไดทงั้ สองดาน
ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
การพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปนของตัวครูเองเพือ่ นําไปใชในการพัฒนาผูเ รียนตอไป สอดคลองกับแนวคิด Songkram
(2014) กลาววา การแลกเปลี่ยนเรียนรูอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเรียนรู
2.1.2.4 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
เปนวิธีการพัฒนาระดับองคกรที่ตองอาศัยความรวมมือของทีมงานเปนสําคัญ หากสถานศึกษานําชุมชน
การเรียนรูท างวิชาชีพมาใชในการพัฒนาสมรรถนะดานความรูใ หกบั ตัวครู จะทําใหครูเกิดทักษะในการพัฒนา
ตนเองและสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล โดยมีมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย
ความเปนพลเมืองอาเซียนสอดคลองกับแนวคิดของ Manabu (2016) กลาววาเปนที่ใชกันอยางกวางขวาง
แนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูไดรับการยอมรับวาเปน “แนวทางสําคัญที่นาเชื่อถือที่สุดสําหรับการปฏิรูป
โรงเรียน” Kurusapa (2017) กลาววา แนวทางการสรางชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพประกอบดวยการวางแผน
การสอน ปฏิบัติการสอน สังเกตการเรียนรู และสะทอนการปฏิบัติ และ Prachan & Cheamchoy (2018)
กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก การจัดการ การใชระบบพี่เลี้ยง
การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศการเรียนรู การบูรณาการองคความรู และ การสรางทีมแลกเปลีย่ นเรียนรู
2.1.2.5 การเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐาน (Project based Learning: PBL) เปนกระบวนการ
พัฒนาสมรรถนะดานทักษะของตัวครู เปนการฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
ให กั บ ครู เ พื่ อ ครู จ ะได นํ า ไปใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ที่ เ น น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด แก ป  ญ หา
การคิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ การสืบคนและรวบรวมขอมูล กระบวนการกลุม การบันทึกและการอภิปราย
สอดคลองกับ Panich (2013b) กลาววา ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ครูตองฝกทักษะการออกแบบ
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Project Based Learning: PBL) ตัวครูเองตองเรียนรูและฝกทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูเปนทีม ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน สุนทรียสนทนา (Dialogue)
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) และเครื่องมือจัดการความรูตัวอื่นๆ
2.1.2.6 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เปนวิธกี ารพัฒนาสมรรถนะ
ดานความรูและทักษะของครู โดยการรวบรวมองคความรูที่มีอยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหครูทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูร ู นําความรูท ไี่ ดไปประยุกตใชในการพัฒนาครูสปู ระชาคมอาเซียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับแนวคิดของ Panich (2013a) Office of the Public Sector Development Commission &
Thailand Productivity Institute (2006, 3) กลาววา การจัดการความรูป ระกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแก
การคนหาความรู การสรางและการแสวงหาความรู การจัดการความรูใ หเปนระบบ การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู
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2.1.3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย
1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นการออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขั้นการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขัน้ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับแนวคิดของ Chanbanjong
(2006) นําเสนอกระบวนการซึ่งตอเนื่องสัมพันธกันคือการศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน
บริหารการศึกษา การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ของการพัฒนาบุคลากร การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การดําเนินงานตามโปรแกรม
พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
2.2 ผลการประเมิ น ความเป น ไปได แ ละความเป น ประโยชน ข องการพั ฒ นาครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิ น ความเป น ไปได แ ละความเป น ประโยชน ข องการพั ฒ นาสมรรถนะ
ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Seangseemuk
(2012) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา พบวา
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก Office of the Basic Education Commission (2011) กลาววา ไดเตรียม
ความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจุดเนนขอที่ 8 “นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาทุ ก คนมี ค วามพร อ มเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย น มี ภู มิ คุ  ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงใน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม (ASEAN Community)” สงเสริมและสนับสนุน เตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็ง
ใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงมีความพรอมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบวา 1) การสรางและการตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูมัธยมศึกษา
เพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน มี 3 ดาน 17 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัด ไดแก
1.1) ดานความรู 1.2) ดานทักษะ 1.3) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 2) วิธกี ารพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษา
ทีเ่ หมาะสมประกอบดวย 6 วิธกี ารไดแก 2.1) การสรางเครือขาย 2.2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 2.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 2.5) การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานคิด
2.6) การจัดการความรู 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย
5 ขั้นตอน ไดแก 3.1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 3.2) ขั้นกําหนดเปาหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากร 3.3) ขั้ น ออกแบบโปรแกรม/หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากร
3.4) ขั้ น ดํ า เนิ น งานตามโปรแกรมพั ฒ นาบุ ค ลากร 3.5) ขั้ น การประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร และ
ผลการประเมินความเปนไปไดอยูในระดับมาก และความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครู
สูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
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1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ควรพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยการการศึกษาความตองการในการพัฒนา
ความเปนประโยชนของการพัฒนาบุคลากร แลวกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร
เพือ่ การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร จากนัน้ ดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรนําวีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาไปใชในการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาใหเกิดสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนดวยการสรางเครือขาย
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน และการจัดการความรู
1.3 ครูทผี่ า นการพัฒนาสมรรถนะครูมธั ยมศึกษาสูป ระชาคมอาเซียนควรนําความรูไ ปถายทอด
และพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนตอไปดวยการนําสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะ
สวนบุคคลมาใชในกระบวนการพัฒนาผูเรียน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรสรางคูมือที่ใชในการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.2 ควรนําสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือดังกลาว
2.3 ควรศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.4 ควรพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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