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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา 2) ศึกษาสภาพที่คาดหวัง สภาพที่มีอยู่จริง และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะ 3) สร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ  และ 4) ศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาองค์ประกอบและ 
ตัวบ่งช้ีของสมรรถนะ 2) ศึกษาสภาพที่คาดหวัง สภาพที่มีอยู่จริง และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ 3) 
สร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และ 4) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
Randomized Control Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 16 คน และกลุ่มควบคุม 13 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่มีอยู่จริงเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เอกสารรูปแบบ แผนการจัดกิจกรรม แบบทดสอบวัด
สมรรถนะด้านความรู้ แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะ และแบบวัดสมรรถนะด้านคุณลักษณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified) และ การ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษามีองค์ประกอบ 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 30 ตัวบ่งช้ี 2) 
สมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 สมรรถนะ 33 ตัวบ่งช้ี และ 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ 17 ตัวบ่งช้ี 

2. สภาพที่คาดหวังของครูประถมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สภาพที่
มีอยู่จริงเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินความต้องการจ าเป็นใน
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การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.47 ซึ่งแสดงว่า 
สมรรถนะทุกด้านจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

3. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการ 4) วัตถุประสงค์ 5) 
กรอบสมรรถนะ 6) เนื้อหา 7) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และ 8) การวัดและประเมินผล โดยที่กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะมี 4 ช่วงระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างความตระหนักรู้ในความเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 เสริมความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 3 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนด้วยกิจกรรมการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระยะที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลการ
ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า 1) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านความรู้ หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 และสูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านทักษะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 และสูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 
3) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  และสูงกว่าครูที่
ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูประถมศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research were to: 1) study the components of learning management 
competency for developing learners in the 21st century of elementary school teachers, 2) study the 
expected condition, actual condition, and the need for the development of learning management 
competency, 3) develop and evaluate the appropriateness of a model on enhancing learning 
management competency to develop learners in the 21st century for elementary school teachers, 
and 4) study the experimental results using the developed model. The research process was divided 
into 4 steps, consisting of : Step 1– studying the components and indicators of competency. Step 2 – 
studying the expected condition, actual condition, and the need for the development of competency. 
Step 3 – creating and assessing the appropriateness of the model. And Step 4 – studying their 
experimental results of using the model through the use of randomized control group pretest posttest 
design. The sample was elementary school teachers, divided into the experimental group of 16 
teachers and the control group of 13 teachers obtained by multi-stage sampling. Research tools 
included a questionnaire of expected condition and actual condition regarding learning management 
competency, documentation about the model, an activity plan, a test for measuring competency of 
knowledge, a form for assessing competency in skills, and a form for measuring competency regarding 
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the attributes. Statistics used in data analysis included percentage, mean, standard deviation, modified 
priority needs index (PNImodified) and t-test. 
 Results of the research were as follows. 

1. The components of learning management competency for developing learners in the 21st 
century of elementary school teachers, that were divided into 3 aspects, namely 1) knowledge 
comprising 5 competencies and 30 indicators, 2) skills comprising 7 competencies and 33 indicators, 
and 3) attributes comprising 3 competencies and 17 indicators. 

2. As a whole, the expected condition of learning management competency of elementary 
school teachers was at a high level, and actual condition was at a moderate level. For PNImodified of 
needs assessment for the development of competency was 0 .47 expressing that all competencies 
needed to be developed.  

3. The developed model of competency enhancement on learning management for the 
development of learners in the 21st century for elementary school teachers consists of: 1) the origin 
and significance, 2) basic theoretical concepts, 3) principles, 4) objectives, 5) competency framework, 
6) contents, 7) process of competency development, and 8) measurement and evaluation. As for the 
competency development process, there are 4 phases as follows: Phase 1 – create awareness of 
being a teacher of the 21st century. Phase 2 – enhance knowledge and understanding in learning 
management in the 21st century. Phase 3 – practice in classroom learning management with the joint 
lesson development activity through the professional learning community. Phase 4 – exchange 
learning to sustainable development. The result of evaluating the model by experts found that it was 
appropriate at the highest level. 

4. The results of experiment in using the model found the following: 1) the teachers who 
were developed according to the model had knowledge competency after the experiment higher 
than before the experiment, which was higher than the set criterion of 70 percent and higher than 
those who were not developed according to the model with statistical significance at the .01 level; 2) 
the teachers who were developed according to the model had competency in skills after the 
experiment higher than before the experiment, which was higher than the set criterion of 70 percent 
and higher than those who were not developed according to the model with statistical significance at 
the .01 level; and 3) the teachers who were developed according to the model had competency in 
attributes after the experiment higher than before the experiment and higher than those who were 
not developed according to the model with statistical significance at the .01 level. 
 
Keywords: Model, Learning Management Competency to Develop 21st Century Learners,  Elementary 
School Teachers 
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บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญาสร้างสรรค์เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิต เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้ 
(Learn how to learn) เน้นทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรู้ด้านภาษาที่จะสามารถสื่อสารได้ในระดับ
สากลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้วิธีการคิด และพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีมีคุณธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
สงัคม มีความฉลาดทางสุขภาวะ เป็นการศึกษาในโลกยุคใหม่ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้ปัญญาในการสร้างองค์
ความรู้และผลผลิตด้วยตนเองที่มีค่าต่อสังคม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , และพเยาว์ ยินดีสุข, 2559 ; Unachukwu & 
Chinaza, 2015) ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนผกผันของนวัตกรรม (Disruptive Innovation)
จ านวนมากที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย การมอบหมายงาน เป็นต้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรียนได้อีกต่อไป เพราะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่ด้วยการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ (Online 
Learning) แล้วน าความรู้เหล่านั้นไปสร้างโครงงานหรือนวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ ผู้สอนที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิมจึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอีกต่อไป (วิชัย วงษ์ใหญ่, และมารุต พัฒผล, 2562) 
 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทในการจัด การ
เรียนรู้จากครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูฝึก (Coach) หรือ ครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยการปรับเปลี่ยนผกผันของนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะตอ้งปรับเปลีย่น เรียนรู้ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมทั้งสร้างสรรค์วิธีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และธรรมชาติของผู้เรียนยุคดิจิทัลที่มีรูปแบบการเรียนรู้ การคิด รวมทั้ง
วิถีแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นแก่การประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การรู้คิด ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือกัน (Jan, 2017; Scott, 
2015) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาส าหรับ
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ไว้ 3 ด้านได้แก่ 1) เป็นผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 2) เป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2562 ข) จากบทบาทหน้าท่ีของครูในการจัดการเรียนรูแ้ละเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนดงักล่าวข้างต้น นับว่าส่งผลต่อ
การที่ครูจะปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการเรียนรู้ในยุคท่ีมี
การปรับเปลี่ยนผกผันให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เป็น
ครูผู้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นยิ่ง 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่า
ครูยังขาดสมรรถนะที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะในวางแผนและออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการช้ันเรียน และภาวะผู้น าในการจัดการเรียนรู้ (พิเชษฐ ยังตรง, 
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2559 ; วีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ และศิริศักดิ์ จันฤาชัย, 2560) นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ครูยังคงจัดการเรียนการสอน
แบบเดิมซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ครูขาดความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของผู้เรียน (Active Learning) โดยมองว่าการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เกินวิสัยความสามารถ และมีข้อจ ากัดที่จะน ามาใช้ในห้องเรียนจริงได้ (วารี ชมช่ืน, 
2559; ศิริพร ศรีปัญญา, 2560)  
 จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการผลิตและ
พัฒนาครู ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษา ซึ่งเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ ให้กับ
ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญยิ่ง  เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการ
พัฒนาครู อันจะน าไปสู่สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยเสริมสร้างให้ครูเป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความคงอยู่ของสมรรถนะอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ของครู
ประถมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพที่คาดหวัง สภาพที่มีอยู่จริง และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัด  การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของครูประถมศึกษา 
 3. เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 
 4. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครูประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี ้
 4.1 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ของกลุ่มทดลองระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ และหลังการทดลองใช้รูปแบบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 4.2 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 
 4.3 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลัง
การทดลองใช้รูปแบบ และหลังการทดลองใช้รูปแบบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 4.4 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 4.5 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มทดลองระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ  
 4.6 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 1. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถในเชิงพฤติกรรมของ
ครูที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี 
 1.1 สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจใน มโน
ทัศน์ของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
ดังนี้ 1) การบูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน เนื้อหาวิชา แนวคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่21 ในการจัด การเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3) การจัดการช้ันเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) บทบาท
หน้าท่ีของครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ /ครูฝึก และ 5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นี้วัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
 1.2 สมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) สามารถวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด การ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 2) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร/
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 4) สามารถจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 5) 
สามารถด าเนินบทบาทหน้าท่ีของครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้/ครูฝึก 6) สามารถวัดและประเมินผล การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 7) สามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21นี้ประเมินได้จาก แบบประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 2) แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการให้คะแนนแบบรูบริกส์ และ 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึง่มีการให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 
 1.3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งประกอบด้วย  1) การรับรู้ความสามารถของตนเองใน การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) การมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 3) การมีภาวะผู้น าใน การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นี้วัดได้จากแบบ
วัดสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
 2. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
ประถมศึกษา หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวัง (I) กับสภาพที่มีอยู่จริง (D) เกี่ยวกับสมรรถนะการจัด การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ซึ่งความต้องการจ าเป็นนี้ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบ
ปรับปรุง (PNImodified) โดยค านวณจากการน าค่าสภาพที่คาดหวัง (I) ลบด้วยค่าสภาพที่มีอยู่จริง (D) จากนั้นหารด้วยค่า
สภาพที่มีอยู่จริง (D) ซึ่งถ้าค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่าเป็นบวก แสดงว่า สภาพที่มีอยู่จริงเกี่ยวกับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษาไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง อันบ่งบอกถึงสภาพ
ปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา หากค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่าเป็นลบ แสดงว่า สภาพที่มีอยู่จริงเกี่ยวกับ
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สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษามีมากว่าสภาพที่คาดหวัง จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา  
 3. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ส าหรับครูประถมศึกษา 
หมายถึง แบบแผนของการจัดประสบการณ์ที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะ การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิดการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน และแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีองค์ประกอบที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันและแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการพัฒนาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่  1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 3) 
หลักการ 4) วัตถุประสงค์ 5) กรอบสมรรถนะที่จ าเป็นต้องพัฒนา 6) เนื้อหา 7) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และ 8) 
การวัดและประเมินผล ซึ่งกระบวนการของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างความตระหนักรู้ใน
ความเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 เสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในช่วงระยะนี้
ด าเนินกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์ 2) ขั้นการสะท้อนความคิดและ
อภิปราย 3) ขั้นเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด และ 4) ขั้นการประยุกต์ใช้แนวคิด ระยะที่ 3 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนด้วยกิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
วิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 2) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ขั้นปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสังเกต
ในช้ันเรียน 4) ขั้นสะท้อนความคิด และ 5) ขั้นปรับปรุงแก้ไขบทเรียนใหม่ และ ระยะที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 4. ครูประถมศึกษา หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ของครูประถมศึกษา มีขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ 2) ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) ยก
ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (Indicators) ของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4) ประเมิน
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีของสมรรถนะที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คนโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ และ 5) คัดเลือกตัวบ่งช้ีของสมรรถนะที่มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา และใช้ในขั้นตอนของ การประเมิน
ความต้องการจ าเป็นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพที่คาดหวัง สภาพที่มีอยู่จริง และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา มีขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ 1) ก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจสภาพที่คาดหวัง และสภาพที่มีอยู่จริง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น ซึ่ง
ประชากรเป็นครูผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2561 รวมจ านวน 170 โรงเรียน รวมจ านวนครู 3,756 คน และกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 353 คน 
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ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 2) สร้างและ
หาคุณภาพแบบสอบถามสภาพท่ีคาดหวังและสภาพที่มีอยู่จริง ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามโดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสภาพที่คาดหวัง และส่วนที่เป็นสภาพที่มี
อยู่จริง ทั้งสองส่วนมีการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ด้วยวิธีวิเคราะห์ Item Total Correlation และหาค่าความ
เชื่อมั่น (rtt) โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถาม

เรื่องสภาพที่คาดหวัง ทุกรายการข้อค าถามมีอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ r ≥ 0.20 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.99 ส่วนแบบสอบถามสภาพที่มีอยู่จริง ทุกรายการข้อค าถามมีอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ r ≥ 0.20 มี
ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 3) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษา
สภาพที่คาดหวัง สภาพท่ีมีอยู่จริง และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา ท าการคัดเลือกสมรรถนะและตัวบ่งช้ีที่มีค่า PNImodified ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ การด าเนินงานในข้ันตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 สร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ มีขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่ 1) ก าหนดกรอบสมรรถนะการจัด การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของครูประถมศึกษาที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้
เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการเรียนรู้แบบมี ส่วน
ร่วม แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 3) 
ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 4) ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะและเอกสารประกอบรูปแบบ ได้แก่ คู่มือการ
ใช้รูปแบบ และแผนการจัดกิจกรรม 5) ประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน แล้วท าการปรับปรุง แก้ไข จัดท ารูปเล่มสมบูรณเ์พื่อน าไปใช้ต่อไป ส าหรับส่วนที่ 2 สร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ  เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ มีจ านวน 3 ชุด จ าแนกตาม
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ชุดที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และชุดที่ 3 แบบวัด
สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอนจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ ในขั้นตอนนี้ใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control 
Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ านวน 29 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 16 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 13 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ท าการทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และประเมินสมรรถนะด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของครู
ประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ของครูประถมศึกษา 
ประกอบด้วย สมรรถนะจ านวน 15 สมรรถนะ และตัวบ่งช้ีจ านวน 80 ตัวบ่งช้ี จ าแนกเป็น 1) สมรรถนะด้านความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจ านวน 5 สมรรถนะ 30 ตัวบ่งช้ี 2) สมรรถนะด้านทักษะการจัด การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีจ านวน 7 สมรรถนะ 33 ตัวบ่งชี้ และ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีจ านวน 3 สมรรถนะ 17 ตัวบ่งช้ี ซึ่งสมรรถนะจ านวน 15 สมรรถนะ มีดังนี้ 1) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การบูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน เนื้อหาวิชา แนวคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้ 2) รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการช้ันเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ /ครูฝึก 5) รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6) สามารถวางแผนและออกแบบ การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 7) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 8) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  9) สามารถจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 10) สามารถด าเนินบทบาทหน้าที่ของครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้/ครูฝึก 11) สามารถ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12) สามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 13) รับรู้ความสามารถของตนเองในการจัด การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 14) มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 และ 15) มีภาวะผู้น าในการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  

ผลการประเมินสมรรถนะและตัวบ่งช้ีโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกตัวบ่งช้ีของทุกสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.20 ถึง 5.00 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมราย
ด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

2. ผลการศึกษาสภาพที่คาดหวัง สภาพที่มีอยู่จริง และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของครูประถมศึกษา พบว่า 

2.1 สภาพท่ีคาดหวังของครูประถมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า มีสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุดมี 2 ด้าน เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะด้านทักษะ และที่มีสภาพที่คาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก คือ สมรรถนะด้านความรู้ และเมื่อพิจารณารายสมรรถนะ พบว่า มีสมรรถนะที่มีสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด 4 สมรรถนะ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สมรรถนะที่ 14 มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่ 15 มีภาวะผู้น าในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สมรรถนะที่ 10 สามารถด าเนินบทบาท
หน้าที่ของครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ /ครูฝึก และสมรรถนะที่ 9 สามารถจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนในศตวรรษท่ี 21 นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  
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2.2 สภาพที่มีอยู่จริงของครูประถมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้าน พบว่า สภาพที่มีอยู่จริงทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้ และเมื่อพิจารณารายสมรรถนะ
พบว่า ทุกสมรรถนะมีสภาพที่มีอยู่จริงอยู่ในระดับปานกลาง โดยต ่าสุด คือ สมรรถนะที่  8 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และสูงสุดมี 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 9 สามารถ
จัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะที่ 14 มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
 2.3 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูประถมศึกษา พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 0.47 ซึ่งเป็นด้าน
บวก แสดงว่า สภาพที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน มีน้อยกว่าสภาพที่คาดหวัง โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่
มีอยู่จริงในปัจจุบันไปสู่สภาพที่คาดหวังมีค่าเท่ากับ 0.47 หรือร้อยละ 47 ถือว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ค่อนข้างสูง (เกินเกณฑ์ 0.30 หรือร้อยละ 30 ตามที่ตั้งไว้) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีดัชนีความต้องการ
จ าเป็นเกิน 0.30 แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน จ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา โดยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมากไปน้อย ดังนี้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ  (PNImodified = 0.52) 
สมรรถนะด้านทักษะ (PNImodified = 0.50) และสมรรถนะด้านความรู้ (PNImodified = 0.48) เมื่อพิจารณารายสมรรถนะ
พบว่า ทุกสมรรถนะมีดัชนีความต้องการจ าเป็นเกิน 0.30 แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา ทุกสมรรถนะจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยสมรรถนะที่มีความต้องการจ าเป็นสูง 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับที่ 1 สมรรถนะที่ 8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยีดิจิทัลใน การ
จัดการเรียนรู้  (PNImodified = 0.61) ล าดับที่  2 สมรรถนะที่  15 มีภาวะผู้น าในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(PNImodified = 0.60) ล าดับที่ 3 สมรรถนะที่ 14 มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (PNImodified = 0.57)  

3. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 3) 
หลักการ 4) วัตถุประสงค์ 5) กรอบสมรรถนะที่จ าเป็นต้องพัฒนา 6) เนื้อหา 7) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และ 8) 
การวัดและประเมินผล  

ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสาระส าคัญของ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษา ปรากฏดัง
รูปที่ 1 
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รูปที่ 1 รูปแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครปูระถมศึกษา 

ท่ีมาและความส าคัญ 
ครูประถมศึกษาขาดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา 

กรอบสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องพัฒนา 
 

1. สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจใน 
    การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  
2. สมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษที่  21  
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัด 
    การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  

 

แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
2. แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4. แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
5. แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 

หลักการ 
1. มุ่งเน้นการวิพากษ์ วิเคราะห์ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
2. ยึดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความคิดความเข้าใจและ 
     ความคิดรวบยอด 
3. มุ่งเน้นการท างานแบบร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษที่  21 
4. มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในบริบทของการปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและ 
    ต่อเนื่อง 
5. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสานมีทั้งการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าและการเรียนรู้ออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

เนื้อหา 
1. แนวคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   2. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3. การบูรณาการเทคโนโลยี  
ศาสตร์การสอน และเนื้อหาวิชาในการจัดการเรียนรู้ (TPACK)  4. ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  5. การจัดการ   
ชั้นเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  6. ครูผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 7. การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 8. การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กระบวนการ 

ระยะที่ 2 เสรมิความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ระยะที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สูก่ารพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

ระยะที่ 3 ปฏิบัตกิารจัดการเรียนรู้ในชั้นเรยีนด้วยกจิกรรมการพัฒนาบทเรียน 
ร่วมกันผ่านชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ระยะที่ 1 สร้างความตระหนกัรู้ในความเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 

การวัดและประเมินผล 
 

1. วัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. วัดสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. วัดสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับครูประถมศึกษา ปรากฏดงัตารางที่ 1-3 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
และหลังการทดลองใช้รูปแบบ  

สมรรถนะ ช่วงการทดสอบ 
จ านวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ 
(t) 

p 

ความรู ้
ความเข้าใจ 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

16 
16 

80 
80 

37.12 
68.93 

2.39 
2.67 

 
63.39** 

 
0.00 

ทักษะ ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

16 
16 

137 
137 

67.37 
115.62 

2.60 
3.77 

 
44.43** 

 
0.00 

คุณลักษณะ ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

16 
16 

5 
5 

3.07 
3.97 

0.07 
0.18 

 
22.64** 

 
0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบของครูกลุ่มทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นความรู้ความเข้าใจและทักษะของกลุ่มทดลองหลังการทดลองใช้รูปแบบ 
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

สมรรถนะ จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เกณฑร์้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

ค่าสถิติ (t) p 

ความรู ้
ความเข้าใจ 

16 80 68.93 2.67 56 19.38** 0.00 

ทักษะ 16 137 115.62 3.77 96 20.79** 0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 หลังการทดลองใช้รูปแบบของครูกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นความรูค้วามเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

สมรรถนะ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าสถิติ 
(t) 

p 

ความรู ้
ความเข้าใจ 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

16 
13 

80 
80 

68.93 
37.61 

2.67 
3.01 

 
29.65** 

 
0.00 

ทักษะ กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

16 
13 

137 
137 

115.62 
68.23 

3.77 
2.71 

 
37.94** 

 
0.00 

คุณลักษณะ กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

16 
13 

5 
5 

3.97 
3.08 

0.18 
0.11 

 
15.57** 

 
0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะของครูกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบสูงกว่าครูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 

สรุปผลโดยรวมจากผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษาพบว่า 1) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ครูที่ได้รับ
การพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อน
การทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรปูแบบ
มีสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 5) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 
21 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 6) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ
มีสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตาม รูปแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการศึกษา  

จากการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูประถมศึกษา มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
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ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูประถมศึกษา 

ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ของครู
ประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, 
2562) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ ซึ่งครูต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของ
โลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 5) การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  และ 6) การออกแบบและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ระบุมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในด้านการปฏิบัติหน้าที่
ครู ดังนี้ 1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3) ส่งเสริม การเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 4) สร้าง
แรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนในด้านการจัดการเรียนรู้ ระบุไว้ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร 3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562 ก, น. 4 -7) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี และจิตวิทยา/การแก้ปัญหา สมรรถนะด้านทักษะ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ การใช้หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี และการใช้จิตวิทยา/การแก้ปัญหา องค์ประกอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะ มี 1 ประเด็น คือ
คุณลักษณะความเป็นครู 

ประเด็นที่ 2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา 
 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของครูประถมศึกษา พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 0.47 ซึ่งเป็นด้านบวก 
นั่นแสดงว่า สภาพที่มีอยู่จริงในปัจจุบันมีน้อยกว่าสภาพที่คาดหวัง โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่มี
อยู่จริงในปัจจุบันไปสู่สภาพที่คาดหวังมีค่าเท่ากับ 0.47 ถือว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาค่อนข้างสูง เกินเกณฑ์
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ที่ตั้งไว้ที่ 0.30 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านบริบทของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน 
กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของ
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งในสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ในยุคที่มีการปรับเปลี่ยน
ผกผัน ดังท่ีวิจารณ์ พานิช (2559, น. 24-25) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ของครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า ครูต้องเปลี่ยน
บทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นครูฝึก หรือ ครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน มาเป็น
ห้องท างาน เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน การศึกษาต้อง
เปลี่ยนจากการเน้นสอนของครู มาเป็นเน้นการเรียนของนักเรียน การเรียนเปลี่ยนจากเน้นการเรียนของปัจเจกบุคคล มา
เป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม เปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขันเป็นการเน้นความร่วมมือ ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ 
มาเป็นท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกในการเรียน นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือท า เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ครูประถมศึกษาประเมินสภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองค่อนข้างต ่า ในขณะเดียวกัน
แนวนโยบายและแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในปัจจุบัน ทั้งในองค์กรวิชาชีพครูและหน่วยงานท่ีดูแลเรื่อง การ
จัดการศึกษาต่างก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรู้ของครูไว้อย่างชัดเจน  และถือเป็น
แนวทางที่ครูต้องพัฒนาตนเอง จึงส่งผลให้ครูมีความคาดหวังว่าตนเองควรจะมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมี
คุณลักษณะต่างๆของตนค่อนข้างสูง จึงท าให้ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) มีค่าเป็นบวกเกินเกณฑ์ 0.30 ที่ตั้ง
ไว้ทุกสมรรถนะและทุกตัวบ่งช้ี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนันทกา วารินิน (2557) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะการจัด การ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยรวมระดับปานกลาง มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 

ประเด็นที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 
 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 
เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) 
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน  3) หลักการ 4) วัตถุประสงค์  5) กรอบสมรรถนะที่ จ าเป็นต้องพัฒนา  6) เนื้อหา 7) 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และ 8) การวัดและประเมินผล ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยได้
ด าเนินการพัฒนารูปแบบขึ้นอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและในแต่ละขั้นตอนมี ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2561, น. 221-222) ที่กล่าวว่า รูปแบบเป็น
สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียน
การสอนรวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ
หรือแนวคิดที่ยึดถือ รูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนใน
การเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ รูปแบบจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญๆ ดังนี้ 1) มี
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ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบนั้นๆ 2) มีการบรรยายและอธิบาย
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ  3) มีการจัดระบบ คือ มี การจัด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการ
นั้นๆ 4) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรยีนการสอนนั้นๆ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้รูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถท านายผลได้  และมีศักยภาพในการสร้าง
ความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้ ดังนั้นจากหลักการ แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนับว่าสอดคล้องกับแนวทางใน
การด าเนินการของผู้วิจัย จึงส่งผลให้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับครูประถมศึกษา เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาครู 

ประเด็นที่ 4 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 

ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า 1) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านความรู้ หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 และสูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านทักษะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง สูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 และสูงกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 3) 
ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าครูที่ไม่ได้
รับการพัฒนาตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบท่ี
มีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครู เป็นรูปแบบที่มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีอันประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งใช้เป็น
พื้นฐานในการก าหนดหลักการ กระบวนการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของรูปแบบ จึงสามารถช่วยเสริมสร้างให้
ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถ และมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมิลินทรา กวินกมลโรจน์ (2557) ที่ได้วิจัยและพัฒนากระบวนการช้ีแนะที่อิงทฤษฎี การ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดด้านการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า หลัง
การเข้าร่วมกระบวนการช้ีแนะที่อิงทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ครูมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นครูที่มีชุดความคิด
เติบโต โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นทุกคน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของชุดความคิดด้านการจัดการเรียน การสอนที่ครู
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านแนวคิดหรือกลุ่มความคิดที่ครูมีต่อความสามารถ สติปัญญาและ
ศักยภาพของตนเองในฐานะครู ในด้านพฤติกรรมของครู พบว่า ครูทุกคนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนที่ค านึงถึงนักเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพัชรี ศีรษะภูมิ (2559) ที่พัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยผสานแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้ านทักษะการคิด
แก้ปัญหาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และความสามารถใน การ
จัดการเรียนรู้โดยรวมและรายบุคคลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Namsone , Čakāne, France, and 
Butkēviča, 2016) ที่ได้พัฒนารูปแบบโดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยกระบวนการของ
รูปแบบมุ่งเสริมสร้างให้ครูได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบร่วมมือรวมพลัง มีการวาง
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แผนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน มีการสอนแนะ การสะท้อนความคิด การ
อภิปราย และการปรับปรุงบทเรียนร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า ครูประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดของ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนสูงขึ้น ครูมีทักษะ
ในการวางแผน การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนสูงขึ้น 
รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sheffied, Blackley and Moro (2018) ที่ ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนรูโ้ดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครู และกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาครูใช้
หลักการของการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ มีท้ังกิจกรรมการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องฝึกอบรมโดยใช้หลักการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือรวมพลัง และกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลน์แบบกลุ่มร่วมมือรวมพลัง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครูที่เข้าร่วมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบเป็นเวลา 10 สัปดาห์ มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการวางแผน การ
ออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลในช้ันเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ประถมศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูประถมศึกษาไปใช้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษาได้ โดยในการน ารูปแบบไปใช้จะต้องมีความต่อเนื่อง ครบ
กระบวนการ ซึ่งกระบวนการพัฒนามีทั้งช่วงระยะของการพัฒนาในห้องฝึกอบรม และช่วงระยะของการพัฒนาโดยใช้  
การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่มีชั้นเรียนของครูเป็นฐานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 1.2 หน่วยงานต้นสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาควรพิจารณาน า
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษาไปใช้เป็น
กรอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนในระดับการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยครูที่ได้รับ
การพัฒนาตามรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กับผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  

2.3 ควรมีการน ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใช้กับครูระดับประถมศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมาก
ขึ้น ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน 
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