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บทความวิจัย

สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 :
ปรับการเรียน เปลี่ยนสมรรถนะ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 รวม 6 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่าโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางคนยังไม่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัย
จึงท�ำการวิเคราะห์แบบอุปนัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาของครูผู้สอนในปัจจุบัน มี 2 ประการ คือ 1. ครูยังคงใช้
รูปแบบการสอนแบบดัง้ เดิม และ 2. ครูผสู้ อนขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู ส�ำหรับสมรรถนะของครูผสู้ อนระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานในศตวรรษที่ 21 มี 7 สมรรถนะ คือ 1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2. สมรรถนะ
ด้านการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาและค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล 3. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี และการรู้เท่าทันสื่อ 4. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5. สมรรถนะด้านการท�ำงาน
เป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6. สมรรถนะด้านการข้ามวัฒนธรรม 7. สมรรถนะด้านการเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
และแนะแนวทาง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหาร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการวางแผน
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะของครู ศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนสมรรถนะ
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Competency of Thai Teacher in 21st Century :
Wind of Change
Abstract
The objectives of the research were (1) to study the problems of basic education teachers and (2) to study
and understand of teachers’ competencies in the 21st century. The methodology of the research was qualitative
research using in-depth interview of six experts on the teachers’ competency in the 21st century. Those six
experts stated that the world society has been dramatically changed but at present some of the teachers still
cannot keep up with the times. The findings obtained from qualitative analysis are as follows : (1) Regarding styles
in teaching, the teacher use traditional teaching style are still dominant in actual classroom practice. And
(2) Teachers lack teaching spirit. From the interview with experts, it was found that the teachers’ competencies at
the basic education in the 21st century are (1) student-centred teaching competency, (2) formative evaluation
taking into individual learner difference competency (assessment and evaluation taking into account individual
learner difference), (3) computing and ICT literacy competency, (4) morality and professional ethics competency,
(5) teamwork and professional learning community competency, (6) cross cultural awareness competency, and
(7) coaching and facilitating competency. The results have implications for administrators and stakeholders to
create necessary teacher training and development to prepare them to be teachers of 21st century.
Keywords : teacher competency, 21st century, changing competency
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บทน�ำ
ในอดีตการศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนเพียง
เพื่อความต้องการของท้องถิ่น ขาดมาตรฐานที่เป็นเอกภาพ
ประชาชนมีโอกาสในการได้รบั การศึกษาทีไ่ ม่เท่าเทียมกันและ
มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
นั้นเป็นกระบวนของวิวัฒนาการที่เริ่มจากชีวิตความเป็นอยู่
แบบสังคมเกษตรกรรม ผ่านสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและใน
ปัจจุบันเราก�ำลังเรียนรู้อยู่ในยุคที่ 3 คือยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บุริม โอทกานนท์ และคณะ, 2550) ครูผู้สอน
เป็นบุคคลส�ำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
เพราะว่าครูเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมที่มีการแข่งขันสูง และเนื่องจาก
สภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ทีเ่ ป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดสมรรถนะของครูผสู้ อน แต่การทีค่ รูผสู้ อน
จะมีสมรรถนะที่สูง ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี จนเกิดความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ระบุไว้ว่า ให้
ส่วนราชการมีหน้าที่ด�ำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวติ มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ริ าชการ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนใน
มาตรา 80 (3) โดยระบุวา่ “จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 52 ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
ให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณุ ภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสม

กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก�ำกับและประสานให้
สถาบันที่ท�ำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ�ำการ
อย่างต่อเนื่องโดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ
(ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551) และมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ยังได้ระบุให้มีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
บางวิทยฐานะ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เจตคติทดี่ ี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะ
ท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความก้าวหน้าแก่ราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (2549) ทิศทางของการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มกี าร
ก�ำหนดให้มรี ะบบการพัฒนาทีเ่ น้นสมรรถนะ (Competency)
ขณะนี้ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินสมรรถนะ โดยน�ำไปเชื่อมโยง กับกระบวนการเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
การติดตามผลการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า อุปสรรคในการจัดการ
ศึกษาที่ต้องเร่งรัดแก้ไข ได้แก่ คุณภาพครู ผู้บริหารสถาน
ศึกษา คุณภาพผู้เรียน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ประกอบ
กับ ผลการวิเคราะห์ปญั หา การจัดการศึกษามีหลายประการ
ด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพของผู้เรียนต�่ำกว่าเกณฑ์
สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ด้านผลผลิตและการ
พั ฒ นาครู อ าจารย์ ปั ญ หาการขาดแคลนครู โ ดยรวมทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัญหาขาด
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 49

การพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ ด้านการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน ด้านการศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของ
คนในชาติ (เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และคณะ, 2554, น.4)
สอดคล้องกับรายงานการวิจยั มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
คุณภาพเยาวชน, 2557) พบว่า สภาพปัญหาการเรียนการสอน
ของครู ประกอบด้วย ครูขาดความพร้อมในการใช้หลักสูตร
โดยครูสว่ นหนึง่ ไม่เข้าใจวิธกี ารสอน ไม่ถนัดการสอนบางกลุม่
ประสบการณ์ จึงไม่สามารถดัดแปลงหรือยืดหยุ่นการสอน
อย่างเหมาะสม ครูมภี ารกิจมากไม่สามารถเตรียมการสอนได้
ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาลักษะนิสัยของ
ผู้เรียน สอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูมีเจตคติการใช้สื่อ
การสอนท�ำให้ยุ่งยาก รวมถึงครูขาดความรู้และทักษะในการ
วางแผนเตรียมการสอน และวันครูแห่งชาติ ปี 2556 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้สำ� รวจ
ความเห็นของครูสอนดี จ�ำนวน 210 คน เพื่อสอบถามถึง
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการท�ำหน้าที่ครู และแนวทางการ
ส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ พบว่า ปัญหา
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูที่กลายเป็นอุปสรรคของ
การท�ำหน้าที่ครู คือ ขาดทักษะด้านไอซีที ครูรุ่นใหม่ขาด
จิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ขาดอิสระในการจัด
การเรียนการสอน และส�ำหรับปัจจัยส่งเสริมการท�ำหน้าทีข่ อง
ครูให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ครูสอนดีสะท้อนว่า อันดับ 1
คือ การอบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที
จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนพบปัญหาอย่างมาก ทั้งจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวของครูผู้สอนเอง แต่อีก
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั จากการส�ำรวจคือ ครูผสู้ อนยังมีความต้องการ
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนในการพัฒนา
นักเรียนให้เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 ต่อไป แต่แนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
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โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุป
สมรรถนะของครูผู้สอนที่ได้จากการสัมภาษณ์ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
1. วิ ก ฤติ ป ั ญ หาของครู ผู ้ ส อนระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ตามความรับรู้และ
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
2. สมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู
ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
2. เพือ่ ศึกษาและท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะของ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ได้รับการออกแบบสืบเสาะหาค�ำตอบ
ของค�ำถามการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยใช้
แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key informants)
โดยมีวิธีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ การสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับสมรรถนะของ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 รวม
6 คน ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยได้
ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิไว้
จ�ำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดย
พิจารณาจากระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จเป็นระดับปริญญาเอก
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาศักยภาพมนุษย์ และ/
หรือ 2) มีประสบการณ์ท�ำงานด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ
2.1) การเป็นหัวหน้าโครงการ/คณะท�ำงานโครงการวิจัยด้าน
การพั ฒ นาสมรรถนะของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
2.2) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสมรรถนะของครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาศักยภาพมนุษย์ หรือการ
พัฒนาสมรรถนะนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรง
คุณวุฒิ โดยคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตเิ บือ้ งต้นตรงตามเกณฑ์ใน
การคัดเลือก จ�ำนวน 10 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยน�ำรายชื่อของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒไิ ปขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษา
การวิจัย โดยที่ปรึกษาการวิจัยเห็นชอบและเรียงล�ำดับในการ
ติดต่อ จ�ำนวน 8 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสะดวกที่จะ
ให้การสัมภาษณ์ จ�ำนวน 6 ท่าน
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งมี
ประสบการณ์ท�ำงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการจัดกลุ่มข้อมูล น�ำข้อมูลมาท�ำการยืนยันและให้เกิด
ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยจึงได้แบ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นผู้ออกนโยบายในการพัฒนาครูผู้สอน
และเกี่ยวข้องกับการก�ำกับติดตามการจัดการเรียน การสอน
ของครูผู้สอน จ�ำนวน 2 ท่าน คือ 1) รองเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มที่สอง ผู้ออกนโยบายเพื่อก�ำกับการผลิตนิสิต
ระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้ที่บริหารมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตนิสิตเพื่อเป็นครูผู้สอน จ�ำนวน 2 ท่าน คือ 1) ที่ปรึกษา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
กลุ่มที่สาม ผู้ที่สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ท�ำหน้าที่บริหารสถานศึกษาและก�ำหนด
แนวทางในการสอนให้กับครูผู้สอน จ�ำนวน 2 ท่าน คือ
1) ที่ปรึกษาของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ 2) ผู้ก่อตั้ง
และอ�ำนวยการโรงเรียนเอกชน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แนวทางในการก�ำหนดกรอบค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์
(Main Questions) ได้มาจากการศึกษาวิจยั บทความ เอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยน�ำข้อมูล
จากการศึกษาวิจัย บทความ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ดังกล่าวมาใช้เทียบเคียงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้
จนได้แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมเนื้อหาและได้
ข้อมูลทีต่ อ้ งการตามทีร่ ะบุไว้ในวัตถุประสงค์ หลังจากได้แนว
ค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสัมภาษณ์ที่
ได้พฒั นาขึน้ ไปขอความเห็นชอบและตรวจสอบจากที่ปรึกษา
การวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะน�ำ
ไปใช้ในการวิจัย และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของเนือ้ หาทีต่ อ้ งการจาก
การสัมภาษณ์ ตลอดจนการใช้ภาษาอีกครั้งหนึ่ง และน�ำไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
โดยแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์มีรูปแบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-structure Interview) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
เป็นข้อค�ำถามปลายเปิดสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ของสมรรถนะของครูผสู้ อนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระส�ำคัญ (Content Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
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แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตามขั้นตอนดังนี้
1. หลังจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั น�ำเทปบันทึกเสียงของ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายมาเปิดฟัง จากนั้นท�ำการถอดเทปแบบ
ค�ำต่อค�ำ แล้วพิมพ์บันทึกข้อมูลเก็บไว้
2. ผูว้ จิ ยั อ่านข้อมูลทีไ่ ด้จากการถอดเทปอย่างละเอียด
หลายครั้ง เพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา แล้ววิเคราะห์
จั ด แยกประเภทของข้ อ มู ล (Classification) ตามรหั ส
(Codes) จากนั้น ดึงข้อความหรือประโยคส�ำคัญตามเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของครูผู้สอนมาสังเคราะห์เป็นแกน
เรื่อง (Themes) เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย
ทีช่ ว่ ยให้เกิดความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะของครูผสู้ อน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้กระจ่างชัดขึ้น
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือ
ของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบข้อมูล
ที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) (องอาจ นัยพัฒน์, 2551,
น.343-344) การเชื่อมโยงแบบสามเส้าเป็นการสะท้อนให้
เห็ น ว่ า ข้ อ มู ล หลั ก ฐานและผลของการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ อ าศั ย
วิธีการตีความข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมได้ มีความไว้วางใจ
ได้วา่ มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ โดย
ผู้วิจัยเลือกกระท�ำโดยอาศัยวิธีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
จากหลายแหล่ง (Data Triangulation) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในการวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
จ�ำนวนทั้งหมด 6 คน
สรุปผลการวิจัย
1. วิกฤติปัญหาของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามความรับรู้และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ปั ญ หาของครูผู้สอนในปัจ จุบัน จากการสัม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุปและตีความได้อยู่
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2 ประการ คือ 1. ครูยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม
2. ขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู
1. ครูยงั คงใช้รปู แบบการสอนแบบดัง้ เดิม ด้วยความคิด
ที่ว่า ครูจะต้องมีความรู้มากกว่านักเรียน จึงท�ำให้รูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นลักษณะทีค่ รูถา่ ยทอดความรูใ้ ห้นกั เรียน
โดยการเล่า บอก สอนตามหนังสือ หนังสือมีเนื้อหาเช่นไร
ก็สอนให้กับนักเรียนไปอย่างนั้น ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีผู้ให้
ค�ำสัมภาษณ์ ต่อไปนี้
“ครูก็สอนอย่างเดียวในโรงเรียน คือ ผิดหลักที่เราควร
จะท�ำ เราต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่นี้ในการเรียน
รู้เค้าเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่ว่าคนสอนก็สอนเอา สอนเอา เรา
ต้องการให้เค้ารู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักหาค�ำตอบด้วยตัว
เขาเองเป็นหลัก ไม่ใช่ไปฟังแล้วก็ท่องจ�ำอย่างเดียว”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ขาดทักษะในการสอนให้คนคิดเป็นท�ำเป็น และก็
แก้ปัญหาเป็น”
(ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
“ครูจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู ้ เ รี ย น แล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของผู ้ เ รี ย น
ครูจ�ำพวกนี้กิจกรรมที่ออกมาก็จะเหมือนๆ กัน”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. ครูขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู เรือ่ งจิตวิญญาณ
ในความเป็นครูนนั้ เป็นเรือ่ งทีพ่ ดู มาโดยตลอด ดังเช่น พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวถึง
ครูอาชีพและอาชีพครู ว่ามีความต่างกัน โดยครูอาชีพ คือ ครู
ที่เป็นครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ มีความเป็น
ครูทุกลมหายใจตั้งแต่เกิดจนตาย ส่วนอาชีพครู คือ คือครูที่
ใช้วิชาที่ร�่ำเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็น
ครูดว้ ยความรักสมัครใจ ซึง่ จะสอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 2 ท่าน ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ถงึ ปัญหาและความ
ส�ำคัญของจิตวิญญาณความเป็นครูในปัจจุบันว่า

“ครูที่ขาดจิตวิญญาณ ในกลุ่มนี้ครูส่วนใหญ่จะเป็น
อยู่บ้าง”
(ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน)
“ครูจะท�ำ best ตรงนี้ ตามนิยามเพื่อรับรางวัล โดย
ไม่ค�ำนึงถึงที่จะขอรับรางวัลหรือขอประเมินวิทยฐานะ มันจะ
ช่วยท�ำให้เด็กของเค้าดีขึ้นหรือเปล่า”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สอดคล้องกับ ธวชินี โรจนาวี (2544, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง เส้นทางการเป็นครูแห่งชาติ : การวิจัยพหุกรณี
ศึกษา พบว่า คุณลักษณะของครูแห่งชาติประกอบด้วย
1) มีความรักและศรัทธาในการเป็นครู 2) มีความทุ่มเทและ
รับผิดชอบในการท�ำงาน 3) มีการบริหารเวลาและวางแผน
การท�ำงานที่ดี 4) มีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือและน่าศรัทธา
5)มีความคิดกว้างไกลและมีความคิดสร้างสรรค์ 6) พัฒนา
ตนเองในการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา 7) เข้าใจพฤติกรรม
และความแตกต่างของนักเรียน 8) สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ก่
เพือ่ นครู 9) สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 10) มีความรู้และความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 11) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะ
หาทางแก้ไขปัญหา ปรับวิธีการสอน หาวิธีอื่นๆ เข้ามาเสริม
การเรียนการสอน เพือ่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดย
ครูจะต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครูที่จะทุ่มเทการสอน
เพื่อนักเรียน และเสริมสร้างสมรรถนะของครูให้เป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้
มีประสิทธิภาพท่ามกลางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
2. สมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21
สมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทราบดีว่า ศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่าง
มาก และปัจจุบันครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางคน
ยังไม่สามารถทีจ่ ะก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลกได้ ผูว้ จิ ยั
ได้ท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้สมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สรุปและตีความได้เป็น 7 สมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันครูผู้สอนจะใช้วิธี
สอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher - Centered Method)
เป็นการสอนทีค่ รูเป็นผูส้ อน ครูเป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นส่วนใหญ่ การจัดการเรียนการสอนหรือการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น Ketevan Kobalia & Elza
Garakanidze (2010) ได้ท�ำการวิจัยและให้แนวทางการ
จัดการศึกษาว่า จะต้องเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
คือการเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิม ครู - หนังสือ - นักเรียน
เป็นวิธีการสอนแบบใหม่คือ นักเรียน - หนังสือเรียน - ครู
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น
จะต้องปรับเปลี่ยนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนเป็น
ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
วิธีการที่ครูผู้สอนใช้สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้และทักษะผ่านการ
ท�ำงานวิธีการหนึ่งคือ การจัดการเรียนรู้เป็นแบบโครงการ
(PBL : Project Based Learning) เป็นการก�ำหนดรูปแบบ
ในการท�ำงานอย่างเป็นระเบียบ มีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อ
ให้สามารถผลิตชิ้นงาน หรือผลงานที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริง ดังนั้น จึงต้องให้
นักเรียนออกแบบโครงการด้วยตนเอง ดังเช่นค�ำให้สัมภาษณ์
ของทีป่ รึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาทีว่ า่ “ต้องให้นกั เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมาก และครูคอยแนะน�ำ คอยชี้ คอย
กระตุ้น ถ้าเค้ายังไม่รู้ ก็คอยแนะน�ำ…น�ำเรื่องที่นักเรียนไป
ศึกษาด้วยตนเองแล้วไม่เข้าใจมาอภิปรายกัน มาแลกเปลี่ยน
กัน teach less learn more”
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ดังนัน้ ครูคอื ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญทีค่ วรส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้เรียนรู้กับเพื่อนและบุคคลอื่น
นอกเหนือจากครู ครูต้องคอยให้ค�ำแนะน�ำและคอยเสริม
ความรู้โดยที่ยังไม่บอกค�ำตอบให้กับนักเรียนโดยทันที เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูผู้สอน
จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองโดยครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้ เปลี่ยนจากผู้สอน เป็นผู้ฝึก และท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวก ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ครูสมัยก่อนนั้นเป็น Teacher ดังนั้น จะต้องเปลี่ยน
มาเป็น ผมมองว่าเป็น 2 อย่าง คือ คนอ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียน เรียกว่า Facilitator … ดังนั้น ครูจะต้องมาท�ำ
หน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้นักเรียน กับอีกตัวหนึ่ง
น่าจะเป็น Coaching ทีแ่ นะน�ำกลเม็ดเด็ดพรายให้กบั นักเรียน
ในการเรียนรู้”
(ที่ ปรึ ก ษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน)
“ครูจะต้องคอยไกด์เค้าว่าจะหาความรู้ได้ที่ไหน ครู
ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่อง แต่สามารถบอกได้ว่าสามารถไป
หาความรู้ได้ที่ไหน”
(ทีป่ รึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
“ครูคอื ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรู้
มันคนละเรื่องกัน มันคนละวิธี ฉะนั้นครูจะชี้ เช่น ลองไปดู
ตรงโน้นตรงนี้ ไปถามคนนั้นคนนี้ ไปถามภูมิปัญญาชาวบ้าน
ถามผู้รู้ คือเด็กจะต้องรู้จักค้นหาข้อมูล ลองไปอ่าน ไปค้นหา
ที่ห้องสมุด เป็นต้น”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
2. สมรรถนะด้านการวัดประเมินผลเพือ่ การพัฒนาและ
ค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล
การวัดและประเมินผลนั้น พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558,
น.93) ได้อธิบายว่า ผู้สอนต้องมีสมรรถนะ การประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลผู้เรียนว่า ได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั และมาตรฐานการเรียนรูข้ อง
หลักสูตรมากน้อยเพียงใด ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการวัด
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ที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม คื อ จากเดิ ม เป็ น การวั ดเพื่ อ ตั ดสิ น
ผลการเรียนซึ่งจะขึ้นอยู่กับการทดสอบและนักเรียนจะต้อง
พยายามหาค�ำตอบที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการท�ำข้อสอบ แต่
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นัน้ วิจารณ์ พานิช
(2558) ระบุว่า กระบวนการเรียน การสอน การได้รับ
ความรู้ และการตรวจสอบความรู้ คือกระบวนการเดียวกัน
และเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในขณะที่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้น
การประเมินจะไม่เป็นเพียงแต่ในการทดสอบเท่านั้น แต่ยัง
มีการสังเกตนักเรียน ดูการท�ำงานของนักเรียน และประเมิน
ไปถึงมุมมองของนักเรียนด้วย ซึ่งจากค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“การวัดผลในศตวรรษที่ 21 จะต้องใช้ ICT เข้ามาช่วย
สามารถวัดตรงไหนก็ได้ พร้อมตรงไหนก็วัดตรงนั้น”
(ที่ปรึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)
นอกจากจะเป็นการประเมินมุมมอง วัดและประเมินผล
ได้ทุกที่ ทุกเวลาแล้ว การวัดและประเมินผลในศตวรรษ
ที่ 21 นั้น จะต้องวัดผลเพื่อการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
กล่าวคือ (บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์, ม.ป.ป.) เป็นการตีค่า
หรือความหมายของข้อมูล หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่
ต้องการประเมิน โดยเทียบข้อมูลทีว่ ดั ได้กบั เกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้แล้ว
ใช้ค่าหรือความหมายนั้นไปเป็นจุดเน้นหรือแนวทางในการ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขให้ดขี นึ้ ดังค�ำสัมภาษณ์ทวี่ า่
“ครูต้องวิเคราะห์เด็กเป็น ครูต้องออกแบบการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน การวัดและประเมินผลไม่เน้น
การได้-ตก แต่เน้นการวัดเพื่อการพัฒนา”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ซึ่งจะสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2557, น.59) ที่ว่า
ท่านที่เป็นครูทั้งหลายต้องเป็นนักประเมินแบบ Assessment
เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment)
ประเทศเราต้องพยายามท�ำให้ครูประเมินเด็กได้เก่ง ต้องเก่ง
ด้านประเมินว่าเด็กได้เรียนรู้สิ่งที่เราอยากให้เขารู้ หรือที่เรา

ตั้งเป้าไว้ เช่นเดียวกับค�ำสัมภาษณ์ของที่ปรึกษาส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุถึงการวัดผล
จะต้องเปลี่ยนวิธีจากการวัดเพื่อตัดสิน เป็นการวัดเพื่อการ
พัฒนาและใช้วิธีการวัดที่หลากหลายมากกว่ารูปแบบการวัด
โดยใช้การท�ำแบบทดสอบทีใ่ ช้ในศตวรรษที่ 20 ดังค�ำสัมภาษณ์
ของที่ ป รึ ก ษาของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พืน้ ฐานทีว่ า่ “การวัดประเมินผลจะต้องเปลีย่ น ... เปลีย่ นเป็น
Formative Assessment คือการวัดความเจริญก้าวหน้าสั่งสม
วัดหลายวิธี วัดหลายทักษะ เช่น วัดวิธีพูด เขียน ผลก็จะ
วิเคราะห์ความเป็นนักเรียนคนนั้นได้ เปลี่ยนจากการวัดเพื่อ
ตัดสินเป็นการวัดเพื่อพัฒนา”
แนวคิดเรือ่ งลักษณะวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลายรูปแบบนั้น Paris (2014, อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์,
2558, น.48) ได้อธิบายลักษณะของการวัดและประเมินการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า จะเน้นวัดประเมินทักษะด้านการ
พูดและการสนทนามากยิง่ ขึน้ นอกจากการเขียนเป็นตัวอักษร
และศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ได้ระบุว่า การ
อภิปรายปากเปล่า Oral Discussions ครูเสนอหัวข้อทีน่ า่ สนใจ
หรืออาจร่วมมือกันกับนักเรียน หยิบยกเอาสิง่ ทีน่ กั เรียนสนใจ
มาตั้งเป็นหัวข้ออภิปรายหรือให้มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
ทีต่ อ้ งการประเมิน การวัดผลประเมินผลปากเปล่า ในลักษณะ
เช่นนี้ ผูป้ ระเมินสามารถจะรูไ้ ด้ถงึ คุณภาพ และคุณสมบัตขิ อง
ผู้ถูกประเมินได้อย่างชัดเจนทีเดียว
นอกจากทีก่ ารวัดประเมินผลการเรียนรู้ ผูส้ อนจะค�ำนึงถึง
ความสอดคล้องตามจุดประสงค์ ประเมินตามสภาพจริง
วิธีการและเครื่องมือ สอดคล้องกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน น�ำผลการประเมินไปพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งแล้ว
การวัดประเมินผลจะต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย
ระหว่างบุคคล โดยการวัดประเมินผล ครูผู้สอนที่ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจะต้องน�ำผลจากการวัด
ประเมินผลนัน้ ไปใช้ในการออกแบบ การจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับ
นักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เราจะน�ำเรื่องการวัดประเมินไปวัดเด็กที่มีความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ได้อย่างไร มันต้องถามค�ำถามแบบนี้
ไม่ใช่แค่ว่า ออกข้อสอบอย่างไร ความยากง่ายของข้อสอบ
หาอย่างไร เวลาเราเรียนเราจะเรียนกันแบบนี้ แต่ถ้าบอกว่า
เด็กห้องนี้มีความแตกต่างทางการเรียนรู้กันอยู่ เด็กห้องนี้
learning style ที่หลากหลายมากเลย เด็ก 30 คน ในห้องนี้
แล้วคุณจะวัดยังไง วัดวิธีเดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่า หรือ
คุณวัดแบบหลากหลาย วัดแบบเดี่ยว วัดแบบกลุ่ม”
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง)
3. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และ
การรู้เท่าทันสื่อ
กระบวนการและรูปแบบการเรียนรูข้ องศตวรรษที่ 21 มี
ความเปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่างมาก ความสามารถด้านการใช้
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี ครูทกุ คนควรทีจ่ ะต้องมีสมรรถนะ
ในด้านนี้ Liang et al. (2005, pp.197) ในสหรัฐอเมริกา
ครูผสู้ อนจะถูกร้องขอให้เรียนรูว้ ธิ กี ารสอนแบบใหม่ๆ และใน
เวลาเดียวกันก็ก�ำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและความหลากหลายของเทคโนโลยี มีครูเพียง
จ�ำนวนน้อยมากที่รู้สึกพร้อมที่จะบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไป
ในการจัดการเรียนการสอน และจากผลการวิจัยของ รุ่งนภา
จิตรโรจนรักษ์ ในปี 2556 ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้ส�ำรวจความเห็นของครูสอนดี
จ�ำนวน 210 คน เพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของ
การท�ำหน้าทีค่ รู และแนวทางการส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ดยี ง่ิ ขึน้ ซึง่ พบว่าปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคปัญหาหนึง่ คือ
ครูขาดทักษะด้านไอซีที โดยความเป็นจริงแล้ว ครูผู้สอน
จะสามารถใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนมานานแล้ว
เพียงแต่ยังใช้รูปแบบเดิม แต่ถ้าหากครูสามารถที่จะใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร พัฒนา
คุณภาพการศึกษา กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน รวมไปถึงการสร้างสื่อจาก
คอมพิวเตอร์ ท�ำให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิง่ ขึน้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558, น.11)
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ที่ได้ข้อสรุปว่า ทักษะที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับครูยุคใหม่ เพื่อ
สร้างเด็กยุคใหม่ อันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ครูตอ้ ง
เป็นผู้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของผู้
เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 2 ท่าน สอดคล้องกับที่
ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
ว่า “ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ครูต้องมี”
“สมรรถนะของครูยุคใหม่ก็จะต้องมีทักษะในการ
สื บ ค้ น ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ทั ก ษะในการ
น�ำเสนอ…เครือ่ งมือก็คอื สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นห้อง ทีวมี ที เี่ สียบแฮนดีไ้ ดรฟ์
(handy drive) อยูข่ า้ งหลัง สามารถเปิดได้ ไม่ใช่งมอยูส่ ามนาที
ก็เปิดไม่ได้”
(ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน)
จากค�ำให้สัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่า ครูทุกคนจะต้อง
มีความสามารถเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานและ
ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นสมรรถนะจ�ำเป็น
ขัน้ พืน้ ฐานของครูผสู้ อนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้วยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ก้าวหน้า และรูปแบบการสื่อสาร
ทีท่ นั สมัยมากยิง่ ขึน้ เครือ่ งมือและช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร
ที่ทันสมัย รวดเร็วทันใจ ใช้งานง่าย ราคาประหยัด โทรศัพท์
มือถือเป็นเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้เราเข้าถึงบุคคลหรือกลุม่ คน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ ท�ำให้นักเรียนสามารถที่จะ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากนักเรียน
ยังขาดวุฒภิ าวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนือ้ หา
ที่มากับสื่ออย่างเหมาะสม แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครู
ผู ้ ส อนเอง ก็ ยั ง ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของการ
เท่าทันสื่อ ครูผู้สอนจึงต้องท�ำหน้าที่ชี้แนะและแนะน�ำการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
การเสาะแสวงหาความรู้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก นักเรียน
สามารถที่จะน�ำคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ใน
การสืบค้นข้อมูล และอาจจะตั้งค�ำถามที่ครูไม่สามารถที่จะ
ตอบได้หรือไม่รู้ค�ำตอบมาก่อน ดังนั้น ครูจะต้องปรับตัวและ
พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ พร้อมกันนี้
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ครูผสู้ อนยังจะต้องรูจ้ กั พัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรูเ้ ทคนิค
หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
“จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับครูด้วย เพราะเมื่อมัน
มี สื่ อเข้ า มาครู ก็ ต ้ องใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มา ในการก้าวไป
พร้อมกับเด็ก จึงจะปรับตัวทันกับเด็กในยุคนี้”
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นไอซี ที ข อง
นั ก เรี ย น ให้ รู ้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเลื อ กสื่ อ ที่ ส ร้ า งสรรค์
เหมาะสมกับช่วงวัยของตนเอง มีวิจารณญาณในการรับสื่อ
รวมไปถึ ง การใช้ สื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ พั ฒ นาตนเอง
มากกว่ามุ่งใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะของการเสพสื่อ
ผิวเผิน สามารถใช้ทกั ษะความรูด้ า้ นไอซีที ในการสร้างสือ่ ดีๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง, ม.ป.ป.) นอกจากในการอบรมทักษะ ให้ครูผสู้ อน
สามารถสร้างและ/หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเนือ้ หา
การเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจติ อลแล้ว ครูผสู้ อนควรมีความรูค้ วาม
เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ศกั ยภาพของการน�ำไอซีทไี ปใช้
ในลักษณะของเครือ่ งมือ (Tool) การจัดสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้
ซึ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
4. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
จากการที่โลกพัฒนาไปทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง แต่สงิ่ ทีไ่ ม่พฒั นาไปพร้อมด้วย คือ คุณธรรม
จริ ย ธรรม เพื่ อ การสอนนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น คนที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนั้น ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย
กอปรกับพุทธศาสนา คือศาสนาประจ�ำชาติไทยซึ่งเป็น
ศูนย์รวมของจิตใจ เป็นที่รวมของกิจกรรม พิธีการต่างๆ ใน
การด�ำเนินชีวติ และจากศาสนานีเ้ องเป็นพืน้ ฐานของคุณธรรม
จริยธรรมและศีลธรรมของคนในด้านต่างๆ ดังนั้น คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพจึงเป็นสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็น
ต่อครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ดังเช่น พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2558) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21
ก็ต้องเป็นการพัฒนาให้ครูไทยมีทักษะ 7c ของครูมืออาชีพ

ควบคู ่ ไ ปกั บ การเป็ น ครู ผู ้ มี จิ ต วิ ญ ญาณครู มี คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณครู หรือเรียกรวมว่า ความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม หรือเป็น Ethics Character ประกอบกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์เกือบทุกท่านจะให้ความ
ส�ำคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของครูเป็นอย่างมาก ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความเห็น
ได้อย่างสอดคล้องกัน จ�ำนวน 4 ท่าน ต่อไปนี้
“เราต้องการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ และ
ที่ส�ำคัญต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ขาดไม่ได้นะครับ”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูจะต้องมีเรื่องของคุณธรรม กลุ่มความดีงาม โดย
เฉพาะเรือ่ งความรักความเมตตากับนักเรียน พีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ต้นๆ เลย”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
“ครูจะมีมาตรฐาน เรียกว่าคุณธรรมตามมาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่งตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งค่านิยม
12 ประการ เป็นอะไรที่ครูไทยควรมี”
(ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน)
“ครูจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในตัว ต้องมีต้องเป็น
แบบอย่าง เป็น model เป็น idol”
(ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัย
ได้จัดประเภทของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพ ไว้เป็นกลุม่ ๆ ตามทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ให้ขอ้ มูลมา เพือ่ ให้
เกิดประเด็นทีช่ ดั เจนตามประเด็นย่อยทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญและผูท้ รง
คุณวุฒิให้ข้อมูลมา ดังนี้
4.1 ความรักและความเมตตาต่อศิษย์
จากที่ในศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏ
เช่นกัน ดังนั้น ภาพความส�ำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยครูผู้สอนในการ

ด� ำ เนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า ง
ใกล้ชดิ ด้วยความรักและเมตตาทีม่ ตี อ่ ศิษย์ และมีความภูมใิ จ
ในบทบาทที่มีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคคลทีม่ คี ณุ ค่าของสังคมต่อไป
โดยครูผู้สอนให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ก�ำลังใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ครูไม่ตอ้ งเก่งทางวิชาการ แต่ครูเข้าใจเด็ก รักเด็ก
ต้องรักเด็ก และไม่ดา่ เด็ก ไม่ตเี ด็ก ไม่ใช้ความรุนแรง...แน่นอน
ครูต้องรักเด็ก ไม่ตะโกนใส่เด็ก ไม่ด่าเด็ก ไม่ลงโทษเด็ก ไม่ตี
เด็ก พอตีเด็ก เด็กก็คิดในใจว่าสักวันก็ต้องตีคนอื่นบ้าง”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูจะต้องรักศิษย์ จะต้องเอาใจใส่ ท�ำการสอนศิษย์
โดยไม่จ�ำแนก เท่าเทียมกัน…การรักลูกศิษย์ พร้อมที่ทุ่มเท
พัฒนา เอาใจใส่ให้เด็กพัฒนาเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งเชิงวิชาการและเชิงจิตใจ”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
นอกจากครู ผู ้ ส อนมี ค วามรั ก และความเมตตา
ต่อนักเรียนแล้ว ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความ
เสียสละ พยายามทีจ่ ะท�ำเพือ่ ลูกศิษย์ โดยเสียสละทัง้ ทรัพย์สนิ
และอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์ทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังที่
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้สมั ภาษณ์
ว่า “เรื่องความรักความเมตตากับผู้เรียน เพราะได้เห็นมา
เป็นเชิงประจักษ์ ถ้าครูรักเด็ก อะไรๆ มันดีตามมา สื่อไม่มี
เงินต่อหัวไม่พอ ถ้าครูรักเมตตาต่อเด็ก ครูจะไปหามาจนได้”
4.2. การเป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่าง
ที่ดี
การแสดงออกอย่างสม�่ำเสมอของครูที่นักเรียน
สามารถสังเกตรับรู้ได้เอง เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือและน�ำไป
ปฏิบัติตาม ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จึงถ่ายทอดคุณธรรม
จริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตัวอย่าง รวมทั้งการวางตน
ให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ ทัง้ ทางกาย วาจา และ
จิตใจ ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“ครูตอ้ งเป็นต้นแบบจริงๆ เป็นตัวอย่างของความดี
ตลอดเวลา เราอยากให้เด็กเป็นคนอย่างไรครูตอ้ งเป็นอย่างนัน้ ”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“การเป็นตัวแบบที่ดี เป็นผลต่อเนื่องจากครูที่มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การพูด การประพฤติตัว การแต่งกาย
มันจะออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
5. สมรรถนะด้ า นการท� ำ งานเป็ น ที ม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ความสามารถในการสอนของครูผู้สอนแต่ละคนย่อม
มีความสามารถที่แตกต่างกัน หากเป็นในศตวรรษที่ 20 เดิม
นั้น ครูเพียงผู้เดียวสามารถที่จะสอนได้ทุกวิชา และสามารถ
ที่จะท�ำงานธุรการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยได้ แต่เมื่อยุคสมัยและ
สังคมเปลี่ยนไป ครูผู้สอนที่มีความสามารถเข้ามาสู่โรงเรียน
มากขึ้น จากเดิมที่ครูจะต้องสอนแต่เพียงผู้เดียว ทุกวิชา
กลับกลายเป็นว่า ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จะมีความเก่ง
เฉพาะด้านที่ตนเรียนมา เช่น ครูบางคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์
ครูบ างคนเก่ ง วิ ช าภาษาไทย ซึ่งความสามารถของครู ที่
แตกต่างกันนั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานหรือวิธีสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยใช้ความร่วมมือร่วมกันทีจ่ ะ
สอนและพัฒนาเด็กนักเรียน พร้อมทัง้ ส่งต่อและเข้าใจนักเรียน
ที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นรายบุคคล ดังที่ รัฐบาล
ควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศออสเตรเลีย (Australia)
ได้ ร ะบุ ว ่ า ทั ก ษะการท� ำ งานเป็ น ที ม เป็ น หนึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
11 ประการ ของครูสอนดี (Good Teacher) (Department of
Education and Training, Queensland Government, 2015)
สอดคล้องกับ พรศิริ เทียนอุดม (2546, น.75-80) ได้ศกึ ษาปัจจัย
ที่ส่งเสริมคุณภาพการท�ำงานของครูต้นแบบ พบว่าปัจจัยที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การท�ำงานของข้าราชการครูต้นแบบ
ทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับงาน และ
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ซึ่งการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและความ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ มีความส�ำคัญในระดับมาก ดังนัน้ สมรรถนะ
ด้านการท�ำงานเป็นทีมจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการ
58 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้ความเห็นได้อย่างสอดคล้อง
กัน จ�ำนวน 4 ท่าน ต่อไปนี้
“การแลกเปลี่ยนครูต้องร่วมมือกัน ท�ำงานด้วยกัน
อย่างทีน่ เี่ ราประชุมอาทิตย์ละครัง้ และเราจะปรึกษาหารือกัน
ว่ามีอะไรที่เราต้องท�ำให้ดีขึ้น”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูที่สอนวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน เค้าจะมา
เจอกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน มาท�ำแผนการสอน
ด้วยกัน และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”
(ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
วิธีการท�ำงานเป็นทีม ช่องทางหนึ่งนั้น ไม่เพียงเฉพาะ
จ�ำกัดอยูแ่ ค่ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะในแต่ละชัน้ เรียน
จะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ดังนัน้ ครูทกุ คนมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแสวงหาวิธกี าร
ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ ดังที่โครงการการ
พัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้บนฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการ
ศึกษา (2557) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง
การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการวางแผน การมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
หรือต่างโรงเรียนกัน ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“คนทีไ่ ปท�ำงานเรือ่ งนัน้ ก็จะมาคุยกัน น�ำประสบการณ์
มาคุยกัน ก็จะเกิดคอเดียวกัน เป็นชุมชนนักปฏิบัติ ปัจจุบัน
เรียกว่า PLC”
(ทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC อันนี้คือการท�ำงานเป็น
ทีมนั่นเอง”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

6. สมรรถนะด้านการข้ามวัฒนธรรม
ความทั น สมั ย ของการคมนาคมและการสื่ อ สาร
รูปแบบใหม่ๆ ท�ำให้โลกปัจจุบันที่แคบลง การย้ายถิ่นฐาน
ท�ำได้สะดวกขึน้ ไม่วา่ จะเพือ่ ประโยชน์ทางการงาน การสร้าง
ครอบครัวใหม่หรือแม้แต่การศึกษา จึงท�ำให้ในโรงเรียนมี
ความหลากหลายของเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนัน้
ครูผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และสามารถที่
จะถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียนได้ ดังเช่น Lynch & Hanson
(1998, อ้างถึงใน ณิชาภา จันทร์เพ็ญ, 2556, น.1162) อธิบาย
ไว้ว่าผู้ที่มีสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม คือผู้ที่มีความสามารถ
ในการคิด รู้สึก และแสดงออกในทางที่ยอมรับ เคารพใน
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม และภาษา
ซึ่งจะสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช. (2555, น.19) ทักษะของ
คนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่งทักษะ
ด้านความเข้าใจ ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Crosscultural Understanding) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้น ซึ่ง
จะสอดคล้องกับค�ำให้สัมภาษณ์ของที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาที่ว่า “ครูต้องมีความรู้ในเรื่องของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เทคนิคการสอนต่างๆ” และหาก
เป็นไปได้ วิจารณ์ พานิช. (2555, น.45-46) ครูต้องศึกษา
หาช่องทางท�ำความรูจ้ กั เพือ่ ร่วมมือกับครูในประเทศอืน่ ทีส่ นใจ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture Learning) ร่วมกัน
7. สมรรถนะด้านการเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกและ
แนะแนวทาง
ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปมาก
หากจะให้ครูสอนแบบเดิมอยู่คงเป็นไปได้ยาก การปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้จึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เดิมครูมีบทบาท
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ แต่ครูในศตวรรษใหม่จึง
จ�ำต้องเปลีย่ นบทบาทเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการเรียนรู้
แทน โดยท�ำหน้าทีว่ างแผนจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และ
ค้นพบค�ำตอบด้วยตนเองให้มากทีส่ ดุ ดัง พิมพันธ์ เดชะคุปต์

(2558, น.11) ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ชัน้ เรียนเป็นจุดส�ำคัญ ทีต่ อ้ งท�ำให้ครูไทยปรับวิธเี ปลีย่ นวิธสี อน
โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด ท�ำ พูด มากขึ้น เพื่อค้นหา
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูต้องสอนให้น้อยลง แต่กลับ
ไปเป็นผู้เตรียมประสบการณ์เรียนรู้ให้มากขึ้น กระตุ้นให้เด็ก
แสวงหาสารสนเทศ สร้างความรู้ ประยุกต์ความรู้ ซึ่งเป็นไป
ตามค�ำกล่าวของรัฐมนตรีการศึกษาสิงคโปร์ทกี่ ล่าวว่า Teach
Less Learn More ในการพัฒนาศักยภาพให้ครูไทยได้มที กั ษะ
7C ของครูมอื อาชีพนัน้ ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญ คือ การใช้ระบบ
ชี้แนะ (Coaching) และกระบวนการพี่เลี้ยง (Mentoring)
สอดคล้องกับค�ำให้สมั ภาษณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้สัมภาษณ์ว่า “ครูจะต้องคอยไกด์เค้าว่าจะ
หาความรู้ได้ที่ไหน ครูไม่จ�ำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่อง แต่สามารถ
บอกได้ว่าสามารถไปหาความรู้ได้ที่ไหน”
หน้าที่ของครูในศตวรรษใหม่จะไม่ใช่เพียงการสอน
หากแต่ต้องเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง วิจารณ์ พานิช (2555, น.15) ครูต้องไม่สอน แต่
ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ�ำนวยความสะดวก (Facilitate)
ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท�ำ
แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง
สอดคล้องกับค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ครูคอื ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรู้
มันคนละเรื่องกัน มันคนละวิธี ฉะนั้นครูจะชี้ เช่น ลองไปดู
ตรงโน้นตรงนี้ ไปถามคนนั้นคนนี้ ไปถามภูมิปัญญาชาวบ้าน
ถามผู้รู้ คือเด็กจะต้องรู้จักค้นหาข้อมูล ลองไปอ่าน ไปค้นหา
ที่ห้องสมุด เป็นต้น”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูสมัยก่อนนัน้ เป็น Teacher ดังนัน้ จะต้องเปลีย่ นมา
เป็น ผมมองว่าเป็น 2 อย่าง คือ คนอ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียน เรียกว่า Facilitator…กับอีกตัวหนึง่ น่าจะเป็น Coaching
ที่แนะน�ำกลเม็ดเด็ดพรายให้กับนักเรียนในการเรียนรู้”
(ทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอนเดิม กับสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

จากตารางที่ 1 พบว่า ความแตกต่างของสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่ต่างจากสมรรถนะเดิมคือ การวัดประเมินผล
เพื่อการพัฒนา และค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันสื่อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การข้ามวัฒนธรรม และการเป็นผู้อำ� นวยความสะดวกและแนะแนวทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ช่วง
ระยะเวลาเพียง 10 ปี สมรรถนะของครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนไป สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สังคม เทคโนโลยี นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดประเมินผล และจะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวไว้จากการเสวนา ครูไทยใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ในการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า “ครูต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน จึงเสนอแนวทางการพัฒนาครู ผ่านองค์ประกอบ 3 ได้แก่ การผลิตครู
ที่ต้องมีกระบวนการให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาครูที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รู้จักปรับตัวเข้าสู่โลกยุคปัจจุบัน และการใช้ครู
ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน, 2557) ดังนัน้ ครูผสู้ อน
จะต้องพัฒนาและปรับตัวให้เข้าสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะระดับผู้ก�ำหนดนโยบาย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันก�ำหนดหลักสูตร
การผลิ ต และพั ฒ นาครู ผู ้ ส อน ให้ เ ป็ น ไปตามสมรรถนะ
(Competency) ที่เป็นทิศทางเดียวกัน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment Report) พร้อม
ก�ำหนดห้วงเวลาในการติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ
ให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะระดับผู้บริหารสถานศึกษา
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะที่พร้อมในการปรับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
2. ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
หรือ Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ข้อแสนะแนะระดับครูผู้สอน
1. ควรพั ฒ นาตนเองอยู ่ เ สมอเพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะ
ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. ควรมีการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อยกระดับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. ควรปรับสมรรถนะของตนเองด้านการวัดประเมินผล
โดยใช้การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนา โดยจะต้องค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการรูเ้ ท่าทันสือ่ และการเป็นผูอ้ ำ� นวย
ความสะดวกและแนะแนวทางให้กับนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มครูผู้สอนซึ่งเป็น
มุมมองจากผู้ปฏิบัติการ โดยการสัมภาษณ์เพื่อขยายทัศนะ
ตามมุมมองของผูป้ ฏิบตั กิ ารว่ามีมมุ มองอย่างไรกับสมรรถนะ
ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เพราะในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้

ข้อมูลเป็นนักวิชาการที่บริหารงานอยู่ระดับนโยบาย อาจจะ
ไม่ได้สัมผัสกับปัญหาในการปฏิบัติว่าเกิดจากเหตุการณ์ใด
เพื่อให้เข้าใจกลุ่มครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารวิ จั ย ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
3. ควรมีการท�ำวิจัยต่อเนื่องเพราะสมรรถนะของ
ครูผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อทราบถึงสมรรถนะของครูผู้สอนที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาต่อไป
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