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การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคหลกัเพือ่ศกึษาการพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน 

และมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา  

และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) เพื่อสรางและตรวจสอบการพัฒนา

สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน          

ของการพัฒนาสมรรถนะครูสูประชาคมอาเซียน มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การสราง                       

และตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยประยุกตใชเทคนิค                       

การวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) และกําหนดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดแก                       

ขั้นตอนท่ี 1.1 การสรางและการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิค                    

การวจิยัแบบ EDFR นาํกรอบแนวคดิทีไ่ดจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ สรางแบบสมัภาษณ
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ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อนําไปสรุปเปน (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ขัน้ตอนที ่1.2  การตรวจสอบ (ราง) การพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซยีน ประยุกตใชเทคนคิ

การวิจัยแบบ EDFR โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คนรอบท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 1.3 การตรวจสอบ 

(ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR                           

โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญกลุมเดมิจํานวน 17 คนรอบที่ 2  ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความเปนไปไดและ

ความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยใชแบบสอบถาม                            

ความคิดเห็นจากครูมัธยมศึกษาจํานวน 322 คน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน                       

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สามารถกําหนดได 3 ดาน 17 สมรรถนะ (176 ตัวชี้วัด)                        

2) ผลการสรางสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ                       

ครูมัธยมศึกษาเพ่ือรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 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) การแลกเปล่ียนเรียนรู 3.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 3.5) การเรียนรูแบบใชปญหา   

เปนฐาน 3.6) การจดัการความรู 4) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 

5 ขั้นตอน (18 ตัวชี้วัด) ไดแก ขั้นที่ 1: การศึกษาความตองการในการพัฒนาความเปนประโยชน                                

ของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 2: การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 3:                      

การออกแบบโปรแกรม/หลกัสตูรการพัฒนาบุคลากร ขัน้ที ่4: การดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นท่ี 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           

คือในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศไดกาวเขาสู การเปน                                     
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“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)” Ministry of Foreign Affairs (2015) สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพืน้ฐานในฐานะท่ีเปนหนวยงานซ่ึงมบีทบาทและหนาทีใ่นการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจุดเนน

ขอท่ี 8 “นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกัน                           

ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)” เพื่อเตรียมเยาวชนไทยใหมีความพรอม

มสีมรรถนะสําคญัในการเปนสมาชิกทีด่ขีองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (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 สมรรถนะท่ีครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน พิจารณาจาก

สมรรถนะที่ตํ่ากวาเกณฑและตองปรับปรุงมี 10 สมรรถนะ 

 ครูเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน SEAMEO 

INNOTECH (2014) ไดทาํการวจิยัเพือ่กาํหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะและแนวทางในการพฒันามาตรฐาน 

สมรรถนะของครูในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อใชสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบวา          

เปนกรอบเพื่อใชในการพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของครูเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ

ของผูเรยีนทีท่าํใหผูเรยีนไปสูเปาหมายและประสบความสาํเรจ็  ครูเปนผูทีม่คีวามสาํคญัตอการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของชุมชน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสู                                

ประชาคมอาเซียน ดังนั้นผู วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา                                

สูประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค
 1. วัตถุประสงคหลัก
  เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน

 2.  วัตถุประสงคเฉพาะ
  2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู ประชาคมอาเซียน วิธีการพัฒนาสมรรถนะ                                  

ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

  2.2   เพื่อสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน

  2.3  เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครู

มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
  สมรรถนะ หมายถึง ความรู  ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีมี

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

ที่จําเปนของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและครูในศตวรรษท่ี 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

และสถานศึกษาไดแก การสรางเครือขายกับหนวยงาน องคกรอื่นๆ และบุคคลท่ีเกี่ยวของ การใช                             

เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม การแลกเปลีย่นเรยีนรู ชมุชนการเรยีนรูทางวชิาชพี การเรยีนรูแบบใชปญหา

เปนฐานและการจัดการความรู

 4.   แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
  Chanbanjong (2006)  Mongkonwanich (2512)  Anannawee (201) ไดเสนอขั้นตอนใน

กระบวนการพัฒนาบคุลากร ประกอบดวย 1) ขัน้การศึกษาความตองการในการพัฒนาบคุลากร 2) ขัน้กาํหนด

เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร                   

4) ขั้นดําเนินงานตามโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
  Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             

เพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชามอาเซียน พบวา มีสมรรถนะท่ีจําเปน 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) ไดกาํหนดขอบขายสาระและมาตรฐานสมรรถนะของครใูนศตวรรษ

ที ่21 ของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 11 ประเทศไว 5 ดานคอื 1) ความรูในวชิาชพี 2) ทกัษะในวชิาชพี 

3) บุคลิกภาพ 4) จริยธรรมและคานิยมในวิชาชีพ 5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยผูวิจัยไดกําหนดวิธี

การศึกษา ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1  การสรางและตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน                           

โดยการประยุกตใช เทคนิคการวิจัยแบบ 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                     

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เปนแนวคิด ทฤษฎี                        

เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของครูใน         

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่รองรบัการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีนและครใูนศตวรรษที ่21 โดยสรปุเปน 3 ดานคอื 

1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลกัษณะสวนบุคคล จาํนวนท้ัง 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) สรางแบบสมัภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง 3) สัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน 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

สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู ประชาคมอาเซียนโดยประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบท่ี 1                                     

โดยใชแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน  ประกอบดวยผูบริหาร

สถานศกึษา จาํนวน 7 คน ผูบรหิารการศึกษาจาํนวน 6 คน และครรูะดบัมัธยมศกึษา จาํนวน 4  คน  เพ่ือตรวจสอบ

ความเหมาะสม และนํา (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู ประชาคมอาเซียน เก็บขอมูล                          

ดวยระบบออนไลน รอบท่ี 1 วิเคราะหคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉล่ียเลขคณิตและ                                   

สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของแตละขอคาํถาม เพ่ือคดัเลอืกตวัชีว้ดั สรปุผลรอบที ่1 ขัน้ที ่1.3 การตรวจสอบ (ราง) 

การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 2                   

โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบสอบถามรอบ 1 แตมีการเพิ่มคามัธยฐาน 

คาพิสัยระหวางควอไทลของแตละขอคําถาม สอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญ                          

กลุมเดียวกับรอบท่ี 1 เพ่ือยืนยันคําตอบเดิมหรือเปล่ียนความคิดเห็นใหม  จากน้ันวิเคราะหหาคามัธยฐาน                             

คาพิสัยระหวางควอไทล  คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอคําถาม เพื่อคัดเลือก              

ตัวชี้วัด สรุปผลรอบที่ 2
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 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ                                 

ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน จากครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 322 คน เก็บขอมูล

ดวยระบบออนไลน โดยใชวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช                       

ในการเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก แบบสอบถามประเมนิความเปนไปไดและความเปนประโยชน แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)

ผลการวิจัย
 การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน เปนการสรางและตรวจสอบสมรรถนะครู

มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยการประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี

 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
  1.1 ผลจากการศึกษาสมรรถนะครูมธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซียน  จากการศึกษาเอกสาร

และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่กลาววา “ครูตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เกี่ยวของกับรายวิชา       

ที่สอนโดยเฉพาะอยางย่ิงความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร" และ “ครูในระดับมัธยมศึกษา                             

ตองมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก เน่ืองจากปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไดรับการพัฒนา 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 การแลกเปล่ียนเรียนรู ชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการความรู กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ                    

ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนา

บุคลากร 

   2) ขัน้กาํหนดเปาหมายและวตัถปุระสงคของการพฒันาบคุลากร 3) ขัน้ออกแบบโปรแกรม/

หลกัสตูรการพฒันาบคุลากร 4) ขัน้ดาํเนนิงานตามโปรแกรมพฒันาบุคลากร 5) ขัน้การประเมนิผลการพฒันา

บุคลากร

 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
      2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน 

ประยกุตใชเทคนคิการวจิยัแบบ EDFR รอบที ่1 และรอบที ่2 การเลอืกตวัช้ีวดัทัง้หมด  385 ตวัช้ีวดัผูเช่ียวชาญ

ทั้ง 17 คน มีความเห็นสอดคลองกันวาเปนตัวช้ีวัดที่มีความจําเปนสําหรับการพัฒนาสมรรถนะครูสู                      



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 256174

ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบวา มีตัวชี้วัดที่ตองตัดทิ้งเนื่องจากไมผานเกณฑ จํานวน 9 ตัวช้ีวัดและมีตัวช้ีวัดที่                

คัดเลือกไวเนื่องจากผานเกณฑ จํานวน 376 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  

   สวนที่ 1  สมรรถนะ 3 ดาน 17 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัดไดแก 1) สมรรถนะดานความรู

จํานวน 5 สมรรถนะ 41 ตัวชี้วัด ไดแกความรูเก่ียวกับ 1.1) เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชา                        

ที่เกี่ยวของ 1.2) ประเทศไทย 1.3) อาเซียน 1.4) ขาวสารท่ีทันเหตุการณประเทศนอกกลุมอาเซียน                                     

1.5) การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดของสมรรถนะดานความรู รวมทั้งหมด 41 ตัว

ชี้วัด 2) สมรรถนะดานทักษะ จํานวน 7 สมรรถนะ 84 ตัวชี้วดั ไดแกทักษะ 2.1) การใชภาษาและการส่ือสาร 

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

จรรยาบรรณวชิาชพีคร ู 3.2)  มจีติวทิยาสาํหรบัคร ู3.3) ความเปนพลเมอืงไทย  3.4) ความเปนพลเมอืงอาเซยีน 

3.5) ความเปนพลเมืองโลก

   สวนที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาประชาคมอาเซียนจํานวน 6 วิธีการ                           

190 ตวัชีว้ดั ไดแก 1) การสรางเครอืขาย 2) การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 3) การแลกเปล่ียนเรียนรู 

4) ชมุชนการเรียนรูทางวิชาชพี 5) การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และ 6) การจดัการความรู 

   สวนที ่3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซียน จาํนวน 5  ขัน้ตอน 

18 ตัวชี้วัด ไดแก  1)  ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมายและ

วตัถปุระสงคของการพัฒนาบุคลากร 3) ขัน้ออกแบบโปรแกรม/หลกัสตูรการพัฒนาบุคลากร 4) ขัน้ดาํเนินงาน

ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร และ 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

  2.2 ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ
ครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซียน พบวาผลการประเมินอยูในระดบัมาก มผีลการประเมินความเปนไปไดของ

สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานความรู ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรูเก่ียวกับเน้ือหา

สาระในรายวิชาท่ีสอนและเน้ือหาวิชาท่ีเกี่ยวของ ผลการประเมินความเปนประโยชนของสมรรถนะครู

มธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน ดานความรู ดานทีม่คีาเฉลีย่สูงสุดคือ ความรูเกีย่วกบัเนือ้หาสาระในรายวชิา

ที่สอนและเน้ือหาวิชาที่เกี่ยวของ ดานทักษะมากมีผลการประเมินความเปนไปไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ                      

ทกัษะการคดิ วเิคราะห สงัเคราะห และวิจยัทางการศึกษา อยูในระดบัมาก ผลการประเมนิความเปนประโยชน

ของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการใชภาษาและ                 

การสื่อสารอยูในระดับมาก ผลการประเมินความเปนไปไดของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน  

ดานคณุลกัษณะสวนบคุคลทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ คอื ความเปนพลเมอืงอาเซยีน อยูในระดับมาก   ผลการประเมนิ

ความเปนประโยชนของสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดานคุณลักษณะที่มีคาเฉล่ียสูงสุด                        

คือ คุณลักษณะความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
                ผลจากการศึกษาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนสรุปไดวา 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   ชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ การเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐาน                               

การจัดการความรู ทัง้นีว้ธิกีารพัฒนาดังกลาวสามารถนาํไปใชในการพฒันาสมรรถนะดานความรู  ทกัษะ และ

คณุลกัษณะสวนบคุคลของครไูดครบถวน สวนกระบวนการพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซยีน

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นกําหนดเปาหมาย                                      

และวัตถปุระสงคของการพฒันาบคุลากร 3) ขัน้ออกแบบโปรแกรม/หลักสตูรการพฒันาบคุลากร  4) ขัน้ดําเนนิงาน

ตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้หากครูไดรับการพัฒนา                             

ตามกระบวนการดังกลาวครบถวนแลวจะทําใหครูมีสมรรถนะสูประชาคมอาเซียนทุกสมรรถนะ

 2.  การวิจัยเชิงปริมาณ
  2.1 ผลการสรางและตรวจสอบ (ราง) การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษา
สูประชาคมอาเซียน
            2.1.1  สมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ดาน 17 สมรรถนะ 

168 ตัวช้ีวัด ไดแก  

      2.1.1.1 สมรรถนะดานความรู ประกอบดวย ความรูเกีย่วกบัเนือ้หาสาระในรายวิชาทีส่อน                

และเน้ือหาวิชาท่ีเกี่ยวของประเทศไทย อาเซียน ขาวสารท่ีทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน                 

การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้การที่ครูจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดสําเร็จ ตัวครูเองตองมี                    

ความรูความชาํนาญในเนือ้หาสาระวชิาทีต่นเองสอนและวชิาทีเ่กีย่วของเพือ่ถายทอดใหผูเรียนไดอยางถกูตอง 

โดยเฉพาะความรูเกีย่วกบัอาเซียน ไดแกเรือ่งทีเ่กีย่วกบัดานเศรษฐกจิ ดานสงัคมและวฒันธรรม การเมอืงและ

ความมัน่คง ทัง้ของประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซยีน ซึง่เปน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน สอดคลอง

กับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014)  Sinlarat  (2015) และ Parkpoom (2013) ไดกําหนดและ

เสนอสมรรถนะทีจ่าํเปน คอื ความเชีย่วชาญทางดานเนือ้หาและวธิกีารสอน การพฒันาวชิาชีพและการเรยีนรู

ตลอดชีวิต ความรูเกี่ยวกับเน้ือหาสาระในรายวิชาที่สอนและวิชาที่เกี่ยวของกับประเทศไทย อาเซียน                          

ขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุมอาเซียน
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    2.1.1.2  สมรรถนะดานทักษะ ประกอบดวย ทกัษะการใชภาษาและการส่ือสาร ทกัษะ                 

การใชสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการจัดการเรียนรู ทกัษะการเปนผูนาํครู ทกัษะการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ ทักษะการทํางานเปนทีม ทั้งนี้จะเห็นไดวาการท่ีจะพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ัน                    

ตัวครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในเรื่องความรู โดยจัดใหตามความถนัด ความสนใจ             

และความสามารถของผูเรียนแตละคน แตละกลุม สอดคลองกับแนวคิดของ SEAMEO INNOTECH (2014) 

ไดกําหนดทักษะในการใชทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค (Pedagogies) การจัดการ                   

ชั้นเรียน และการประเมินผูเรียน  สวนแนวคิดของ Parkpoom (2013) ไดพัฒนารูปแบบ สมรรถนะท่ีจําเปน                

สําหรับครูด านทักษะ ประกอบดวย ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารการใชสื่อนวัตกรรมและ                                

เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการเรยีนรู การเปนผูนาํคร ูการพฒันาตนเองและวชิาชพี และการทาํงานเปนทมี

และ  Sanrattana (2013) กลาววา ครเูกอืบทัง้หมดในปจจบุนัถอืเปนชาวอพยพดจิทิลั มคีณุลกัษณะแตกตาง

จากนักเรียนที่เปนชาวพ้ืนเมืองดิจิทัล

    2.1.1.3 สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแกคุณลักษณะความเปนผูมี

คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูประกอบดวย คณุลกัษณะความเปนผูมจีติวญิญาณสําหรบัครู                            

ความเปนพลเมอืงไทย  ความเปนพลเมอืงอาเซยีน  ความเปนพลเมอืงโลก ทัง้นีจ้ะเหน็ไดวาครคูอืผูทีท่าํหนาที่

สอนใหศิษยเกิดความรู และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นําประโยชนใหแกสังคมไดในอนาคต ดังนั้นครูเอง                    

ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียนโดยการปฏิบัติตนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณสําหรับครูอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ Sintapanon (2015)                             

SEAMEO INNOTECH (2014) และ Parkpoom (2013) ไดสรุปไววาคุณลักษณะครูไทยในศตวรรษท่ี 21               

ควรมีลักษณะสําคัญ คือมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติตน                         

เปนแบบอยางท่ีดีตอบุคคลท่ัวไป โรงเรียนและชุมชน เปนผูมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย 

ความเปนพลเมืองอาเซียนและความเปนพลเมืองโลก

   2.1.2   วธิกีารพฒันาสมรรถนะครูมธัยมศกึษาสูประชาคมอาเซียนสามารถสรุปไดวามวีธิกีาร

ที่เหมาะสม 6 วิธีการไดแก 

      2.1.2.1  การสรางเครือขาย (Network) ไดแก การศึกษาตอ การศึกษาดูงานโครงการ                 

แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน  การเชื่อมตอหองเรียน เปนการพัฒนาสมรรถนะ                             

ดานความรูของครู เพื่อจะไดนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ        

Jongsatityu & Jitjang (2014) เสนอวา การยกระดับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา                        

ขั้นพื้นฐานไดโดยไมตองหวังพ่ึงหนวยงานภาครัฐจากสวนกลางแตเพียงดานเดียว  

     2.1.2.2  การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม (Technology, Information,                           

Innovation) ไดแก การใชแหลงเรียนรู และทรัพยากรการเรียนรู ที่มีอยู ในโรงเรียน นอกโรงเรียน                                          

ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสําเรจ็รปู สอดคลองกบัแนวคดิของ Sinlarat et al (2017) กลาววาในศตวรรษท่ี 21                                                        

ผู เรียนและผู สอนใชเทคโนโลยีเพ่ือการสืบคน การนําเสนอและสื่อสารกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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อยางไรพรมแดน สอดคลองกบัแนวคิด Cheamchoy (2012) กลาววา โลกในยุคปจจบุนัการพัฒนานวัตกรรม

เปนหนทางหนึง่ทีจ่ะชวยใหทกุองคการสรางจดุยนืทีเ่ขมแขง็ เปนการสรางสมรรถนะในการแขงขันอยางยัง่ยนื 

และ Songkram (2014)  กลาววา สวนสําคัญในการสรางนวัตกรรมจะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูเรียน  

     2.1.2.3  การแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Sharing) เปนวิธกีารพัฒนาครูไดทัง้สองดาน 

ไดแก การแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ือง                 

การพฒันาทักษะทีจ่าํเปนของตัวครเูองเพือ่นาํไปใชในการพัฒนาผูเรยีนตอไป สอดคลองกบัแนวคิด Songkram 

(2014) กลาววา การแลกเปลี่ยนเรียนรูอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีในการเรียนรู

     2.1.2.4 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)                        

เปนวิธีการพัฒนาระดับองคกรท่ีตองอาศัยความรวมมือของทีมงานเปนสําคัญ หากสถานศึกษานําชุมชน                  

การเรียนรูทางวิชาชพีมาใชในการพัฒนาสมรรถนะดานความรูใหกบัตวัคร ู จะทําใหครูเกดิทกัษะในการพัฒนา

ตนเองและสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล โดยมีมีจิตวิญญาณสําหรับครู ความเปนพลเมืองไทย                    

ความเปนพลเมืองอาเซียนสอดคลองกับแนวคิดของ Manabu (2016)  กลาววาเปนที่ใชกันอยางกวางขวาง 

แนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูไดรับการยอมรับวาเปน “แนวทางสําคัญที่นาเชื่อถือที่สุดสําหรับการปฏิรูป

โรงเรยีน”  Kurusapa (2017)  กลาววา แนวทางการสรางชมุชนการเรยีนรูทางวชิาชพีประกอบดวยการวางแผน

การสอน ปฏิบัติการสอน สังเกตการเรียนรู และสะทอนการปฏิบัติ  และ Prachan &  Cheamchoy  (2018) 

กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก  การจัดการ การใชระบบพ่ีเลี้ยง  

การสรางเครอืขาย  การสรางบรรยากาศการเรียนรู  การบรูณาการองคความรู  และ การสรางทมีแลกเปล่ียนเรียนรู

     2.1.2.5 การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Project based Learning: PBL) เปนกระบวนการ

พัฒนาสมรรถนะดานทักษะของตัวครู เปนการฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนระบบ                 

ใหกับครูเพื่อครูจะไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ เน นทักษะกระบวนการคิดแกปญหา                                        

การคิดสรางสรรค คดิวิจารณญาณ การสืบคนและรวบรวมขอมลู 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) และเคร่ืองมือจัดการความรูตัวอื่นๆ  

     2.1.2.6 การจดัการความรู (Knowledge Management: KM) เปนวธิกีารพฒันาสมรรถนะ      

ดานความรูและทักษะของครู โดยการรวบรวมองคความรูที่มีอยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ                    

เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหครูทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง                   

ใหเปนผูรู นาํความรูทีไ่ดไปประยุกตใชในการพัฒนาครูสูประชาคมอาเซียนใหเกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

สอดคลองกับแนวคิดของ  Panich (2013a) Office of the Public Sector Development Commission & 

Thailand Productivity Institute (2006, 3) กลาววา การจัดการความรูประกอบดวยกระบวนการหลกัๆ ไดแก

การคนหาความรู การสรางและการแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู
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   2.1.3   กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย                   

1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 2) ขั้นการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ                           

การพัฒนาบุคลากร 3) ขั้นการออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ขั้นการดําเนินงาน                         

ตามโปรแกรมพฒันาบคุลากร 5) ขัน้การประเมนิผลการพฒันาบุคลากร สอดคลองกบัแนวคดิของ Chanbanjong 

(2006) นําเสนอกระบวนการซึ่งตอเนื่องสัมพันธกันคือการศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน

บริหารการศึกษา  การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค               

ของการพัฒนาบุคลากร การออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การดําเนินงานตามโปรแกรม

พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

  2.2 ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาครู
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
         ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะ                                

ครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Seangseemuk 

(2012) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา พบวา                          

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก Office of the Basic Education Commission (2011) กลาววา ไดเตรียม

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 โดยกาํหนดจดุเนนขอที ่8 “นกัเรยีน ครู และบคุลากร

ทางการศึกษาทุกคนมีความพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน  มีภูมิคุ มกันต อการเปลี่ยนแปลงใน                                                            

สงัคมพหวุฒันธรรม (ASEAN Community)”  สงเสรมิและสนบัสนนุ เตรียมความพรอมและสรางความเขมแขง็                   

ใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงมีความพรอมในการขับเคล่ือน                        

การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

สรุป
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน   

ผลการวิจัยพบวา 1)  การสรางและการตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูมัธยมศึกษา                            

เพื่อรองรับการกาวเขาสู การเปนประชาคมอาเซียน มี  3  ดาน 17  สมรรถนะ 168  ตัวชี้วัด ไดแก                                                  

1.1)  ดานความรู   1.2)  ดานทกัษะ 1.3) ดานคณุลกัษณะสวนบคุคล 2) วธิกีารพฒันาสมรรถนะครมูธัยมศกึษา

ทีเ่หมาะสมประกอบดวย 6 วธิกีารไดแก 2.1) การสรางเครือขาย 2.2) การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม 

2.3) การแลกเปล่ียนเรียนรู 2.4) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 2.5) การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานคิด                            

2.6) การจัดการความรู 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย                    

5 ขั้นตอน ไดแก 3.1) ขั้นการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร 3.2) ขั้นกําหนดเปาหมาย                                  

และวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 3.3) ขั้นออกแบบโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร                                                 

3.4) ขั้นดําเนินงานตามโปรแกรมพัฒนาบุคลากร 3.5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และ                         

ผลการประเมินความเปนไปไดอยู ในระดับมาก และความเปนประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะครู                                        

สูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
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 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาและสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ควรพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนโดยการการศึกษาความตองการในการพัฒนา                        

ความเปนประโยชนของการพัฒนาบุคลากร แลวกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร

เพือ่การออกแบบโปรแกรม/หลกัสตูรการพัฒนาบคุลากร จากนัน้ดาํเนนิงานตามโปรแกรมการพฒันาบคุลากร 

และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

  1.2  ผูบริหารสถานศึกษาควรนําวีการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาไปใชในการพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษาใหเกิดสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนดวยการสรางเครือขาย                                

การใชเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  การเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน  และการจัดการความรู 

  1.3 ครทูีผ่านการพัฒนาสมรรถนะครูมธัยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนควรนําความรูไปถายทอด

และพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนตอไปดวยการนําสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะ

สวนบุคคลมาใชในกระบวนการพัฒนาผูเรียน

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป
  2.1 ควรสรางคูมือที่ใชในการพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียน

  2.2  ควรนําสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือดังกลาว

  2.3 ควรศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

         2.4  ควรพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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