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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาสมรรถนะการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตามวิชาเอกและเพศโดยทําการศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนรูใน   
7 ดาน  คือ 1) การออกแบบการเรียนรู 2) การจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรูผูเรยีนยุคใหม 4) การพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยคุใหม 5) การพัฒนาและใชสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาเครือขายการเรียนรู และ7) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู กลุมตัวอยาง ไดแก นิสติชั้นปที่ 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2557 จํานวน 
160 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลเิคิรท (Likert) ที่ประยุกตมาจากงานวิจัยของจุฑาพิชญ ธรรมศลิป (2557) ที่ได
ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 การวิเคราะห
องคประกอบแบบยืนยันพบวาน้ําหนักองคประกอบของสมรรถนะการจัดการเรยีนรูของครูในศตวรรษที่ 21 ท้ัง 7 
องคประกอบ มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.93-0.98 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ทุก
องคประกอบ  และคานํ้าหนักตัวบงช้ี ท้ัง 24 ตัวบงช้ี มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.53-0.66  และมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวบงช้ี  โดยผูวิจัยนํามาหาคาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการคาํนวณคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคไดคา เทากับ  0.94 วิเคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  การทดสอบทีแบบอิสระ (t-test independent) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวิจยัพบวานิสิตมสีมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดานการออกแบบ
การเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม 
ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาดานการพัฒนาเครือขายการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยทุกสมรรถนะมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณานิสิตที่มเีพศตางกัน พบวามีสมรรถนะการจดัการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ไมแตกตางกัน สวนนิสติที่เรียนสาขาวิชาเอกตางกันมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 
The research aims to study the learning management competency for 21st Century of student 
teachers at Faculty of Education, Naresuan University which categorized by major and gender. 
The seven competencies were studied; 1) competency in learning design 2) competency in 
Child-Center learning activity organization 3) competency in learning skills development of 
new generation learners 4) competency in development of environment and new generation 
learning sources 5) competency in development of using media,innovation and educational 
technology 6) competency in learning network development and 7) competency in learning 
evaluation andassessment. Thesample of this study comprised of 160 5th year student 
teachers of Faculty of Education, Naresuan University. The Likert scale questionnaire adapted 
from Juthapit Thammasin (2014); who studied the development of indicators of learning 
management competencies for teachers in the 21st Century; was used as the instrument for 
data collection. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used for analyzing the seven 
competencies. The results of CFA found that the factor loadings ranged between 0.93 - 0.98 
and revealed of significance at .05.  Moreover, the factor loadings of 24 indicators ranged 
between 0.53 – 0.66 and revealed of significance at .05. Reliability test indicated that the 
questionnaire was reliable: Cronbach's alpha 0.94.The data was analyzed by Median, Standard 
Deviation, t-test independent and one – way ANOVA. The results found that the students’ 
competency revealed  at high level in all seven competencies; competency in learning design, 
competency in Child-Center learning activity organization, competency in learning skills 
development of new generation learners, competency in development of environment and 
new generation learning sources, competency in development of using media, innovation and 
educational technology, competency in learning network development,and competency in 
learning evaluation and assessment. Student teachers who had difference in major, had no 
difference in learning management competency for 21st Century. Moreover, student teachers 
who had difference in gender, had no difference in learning management competency for 21st 

Century. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน   

ทําใหประเทศตางๆ ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันสูง มีการใชองคความรูมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจคอนขางรุนแรง 
และในการพัฒนาประเทศสูความสมดลุและยั่งยืนจะตองใหความสาํคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยู
ใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุน
มนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพของคนในเชิงสถาบัน ระบบโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภมูิคุมกัน           
การเปลีย่นแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
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2554) การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนการพัฒนาท่ีสําคัญที่สดุ และถือเปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืน
เมื่อเปรยีบเทียบกับการลงทุนดานอ่ืนๆ ซึ่งการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มคีุณภาพ มี
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มกีารพัฒนาท่ีสมดุลทั้งดานปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม  ซึ่งตาม
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)ในมาตราที่ 6 คือ   
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตราท่ี 8 
ซึ่งยึดหลักการสําคัญที่วา การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหชุมชนมีสวนรวมในสังคมและมีการพัฒนา
กระบวนการศึกษา มีการเรียนรูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  การศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหมนุษย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันตสิุข และสงเสรมิเกื้อหนุนประเทศใหพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม มีความเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน  และจากการประชุมรฐัมนตรี
ศึกษาของอาเซียน ในเดือน สิงหาคม 2548 ไดออกถอยแถลงรวมถึงความจําเปนของอาเซียนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยผานกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค และสรางอาเซียนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากโลกาภิวัตนอยางเทาเทียม 
(ASEAN, 2005) ดวยเหตุนี้นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงตองเรงปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ    
การเรียนการสอนซึ่งเปนกระบวนการสําคญัในการหลอหลอมเยาวชนใหเติบโตข้ึนเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
ศักยภาพ   
 ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ครู ถือเปนบุคคลสาํคัญในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาเปนดานหนาและกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียนและในสภาพสังคมที่เปลีย่นแปลง (สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, คํานํา) ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนของครูเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูของ
ผูเรยีน การจัดการเรียนรูของครจูาํเปนตองมีการปรับเปลี่ยนและควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง การจัดการ
เรียนรูของครูนอกจากใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามหลักสตูรแลวประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การให
ผูเรยีนไดเรียนรูเพื่อมีความเปนมนษุยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา มีความรู คณุธรรมในการดาํรงชีวิต
อยางมีความสุข  ซึ่งพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) มาตรา 6 
กําหนดใหการจดัการศึกษาตองพัฒนาผูเรยีนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณ ท้ังทางรางกาย และจติใจ สติปญญา มี
ความรูและคณุธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสขุ คือ  
เกง ดี และมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)  

การเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองมีปจจัยทั้งทางดาน
ขอมูลขาวสาร ดานทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหเกดิการ
พัฒนาท่ียั่งยืน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการปฏิรปูการศึกษาซึ่งครูถือเปนบคุคลสาํคัญ
ในการขับเคลื่อนการศึกษาที่สําคญัในโลกยุคปจจุบันท่ีกระแสแหงความเปลีย่นแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและความเจรญิกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ เกิดข้ึนทุกนาที ทําใหรูปแบบการ
เรียนรูและวิธีแสวงหาความรูกําลังปรับเปลีย่นไปจากระบบการเรียนรูแบบด้ังเดมิ ซึ่งการสราง การพัฒนาและ
การหลอหลอมเยาวชนใหเปนพลเมืองของโลกท่ีมีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน จึงเปนสิ่งทาทายย่ิงสําหรับครูใน
การจัดการองคความรูใหบังเกดิผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรยีน ครูจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถปฏิบตัิงานหรือดําเนินกิจกรรมในวิชาชีพครไูดอยางมี
ประสิทธิภาพ (พิมพพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน, 2551, หนา 1) การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
เปนยุคท่ีคนจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลกิผันและคาดไมถึง คนในโลกยุคใหมจึง



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.2  May - August 2016         ISSN 2408 - 0845
28

จําเปนตองมีทักษะสูงในการเรยีนรูและปรับตัว และครผููสอนถือเปนบุคคลผูช้ีนําทางความคิด และเปนสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนทางการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ดังที่ยนต ชุมจิต (2550, หนา 145) กลาววา ครูตองมีความรูความสามารถ มี
สมรรถนะในการจดัการเรียนรู มีความรูที่ทันสมยั กวางขวาง รูเทาทันโลก กาวทันความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นรอบดาน   นอกจากครูตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรูแลว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนคณะวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาท้ังในระดับปรญิญาตรี 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา สําหรับในระดับปริญญาตรีนั้นเปนการจัดการศึกษาที่
มุงเนนการผลิตบณัฑิตครู โครงสรางหลักสูตรเปนหลักสตูร 5 ป โดยนิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนให
ครบในช้ันปท่ี 1-4 และในช้ันปท่ี 5 ลงรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาท่ีผานมานอกจาก
นิสิตตองเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรแลว คณะและภาควิชายังไดมีการจดักิจกรรมพัฒนานิสิตใหเปนไป
ตามอัตลักษณความเปนครูคือเปนครูคุณภาพท่ีมีความรูความสามารถท่ีดีในวิชาเอก วิชาชีพครูและเปนคนท่ีมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะในการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ของนิสิต
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งนี้เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพัฒนานิสิตใหมีสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตปรญิญาตรี  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตามเพศ และวิชาเอก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี ้

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นิสิตปริญญาตรีชั้นปท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร จํานวน  160 คน ปการศกึษา 2557 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
          เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะ
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับซึ่งไดปรับมาจากงานวิจัยของจุฑาพิชญ ธรรมศลิป (2557) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง
การพฒันาองคประกอบและตัวบงช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห
องคประกอบแบบยืนยันพบวาไดองคประกอบท้ังสิ้นจํานวน 7 องคประกอบ 24 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
องคประกอบท่ี 1 สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู องคประกอบท่ี 2 สมรรถนะการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ องคประกอบท่ี 3 สมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรยีนรูผูเรียนยุคใหม องคประกอบท่ี 4 
สมรรถนะการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม องคประกอบท่ี 5 สมรรถนะการพัฒนาและใช
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค และเหมาะสมกับบทเรียนและผูเรียน องคประกอบท่ี 6 สมรรถนะ
การพัฒนาเครือขายการเรียนรู และองคประกอบท่ี 7 สมรรถนะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ซึง่มีคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.93-0.98 และมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทุกองคประกอบ  และคา
น้ําหนักตัวบงช้ี ท้ัง 24 ตัวบงช้ี มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.53-0.66 และ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
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ระดับ .05 ทุกตัวบงช้ีผูวิจัยไดนําองคประกอบและตัวบงช้ีมาสรางเปนแบบสอบถามประกอบดวย 7 ดานตาม
องคประกอบ แลวนํามาหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบารค (Alpha 
coefficient) มีคาความเท่ียงระหวาง .76-.85 
 การวิเคราะหขอมลู 
              ผูวิจัยดําเนินการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 
                1. วิเคราะหสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร โดย
การคํานวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนํามาแปลคาเฉลี่ยมาแปลผลดังนี ้
  4.51-5.00  หมายถึง   มีสมรรถนะระดับมากที่สดุ 
  3.51-4.50  หมายถึง   มีสมรรถนะระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง   มีสมรรถนะระดับปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง   มีสมรรถนะระดับนอย 
  1.00-1.50  หมายถึง   มีสมรรถนะระดับนอยที่สุด 
                2. เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
จําแนกตามเพศโดยการวิเคราะหคาที (t-test Independent) 
               3. เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูจาํแนกตามสาขาวิชาเอกโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) และทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชพเฟ (Scheffé) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ผูวิจยันําเสนอดังนี ้
  1. ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตช้ันปที่ 5 คณะ 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรพบวา 
  1.1 ดานการออกแบบการเรียนรูนสิิตมสีมรรถนะอยูในระดับมาก โดยมีสมรรถนะสูงสดุคือ 
จัดทําแผนการเรยีนรูอยางเปนระบบใหสอดคลองกับหลักสตูร ระยะเวลาและความแตกตางของผูเรียนรองลงมา
คือออกแบบการเรียนรูอยางหลากหลายโดยเนนความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหเหมาะสมกับวยัและ 
ความตองการของผูเรียนและต่ําสดุคือสรางและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
  1.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นิสิตมีสมรรถนะอยูในระดับมาก 
โดยมสีมรรถนะสูงสุดคือการเลือกใชสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรยีนรูแบบสืบคน และวิธีการ
เรียนรูจากการใชปญหาเปนฐาน เพื่อสรางทักษะการคิดรองลงมาคือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิใหผูเรยีนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและไดเรียนรูดวยตนเองและต่ําสดุคือจัดกิจกรรมการเรียนรูทีส่อดคลองกับ
ความแตกตางของบุคคล โดยการฝกปฏิบัติและใหคาํแนะนําแบบยอนกลับและจัดกิจกรรมการเรยีนรูเชิง 
บูรณาการขามเนื้อหาสาระท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรูยุคใหม 
  1.3 ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม นิสิตมีสมรรถนะอยูในระดับมาก โดยมี
สมรรถนะสูงสุดคือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการสืบคนขอมลูสารสนเทศจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย รองลงมาคือปลูกฝงคานิยมดานคุณธรรม จรยิธรรม ความเปนประชาธิปไตย และความ
ภูมิใจในความเปนไทยใหกับผูเรียนและต่ําสุดคือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผูเรยีน 
  1.4 ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม นสิติมีสมรรถนะอยูในระดับ
มาก โดยมีสมรรถนะสูงสดุคือจัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมตอการเรียนรูหลายรูปแบบ ทั้ง
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แบบกลุม หรือแบบรายบุคคล โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมาคือจดัสภาพแวดลอมและแหลง
การเรียนรูที่สรางทักษะปฏิสัมพันธ ทักษะการสื่อสาร และประยุกต ตั้งคําถามท่ีเหมาะสมและตํ่าสุดคือสงเสรมิให
ผูเรยีนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรูไดทั้งในและนอกช้ันเรยีน 
  1.5 ดานการพัฒนา และใชสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นิสิตมสีมรรถนะอยู
ในระดับมาก โดยมีสมรรถนะสงูสดุคือเลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยางมี
ประสิทธิภาพใหผูเรียนเกดิการเรียนรูที่ดี รองลงมาคือ ออกแบบ ผลติ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค และเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนและสามารถบูรณาการใช เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) ใน 
การจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.6 ดานการพัฒนาเครือขายการเรียนรู นิสติมสีมรรถนะอยูในระดับมาก โดยมีสมรรถนะ
สูงสุดคือสามารถสงเสรมิผูเรียนใหมีจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชน รองลงมาคือสรางเครือขายความรวมมือ 
กับผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา รวมทั้งรวมกันปองกัน และแกไขปญหาของผูเรียนและรวมมือกันใน
เครือขายชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติ และวิธีการจัดการเรียนรูที่เนน
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทกัษะ และคณุลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษท่ี 21  
  1.7 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูนิสติมสีมรรถนะอยูในระดบัมาก โดยมีสมรรถนะ
สูงสุดคือพัฒนาผูเรยีนใหสามารถสะทอนผลการประเมิน และสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถสรปุและประเมินผลการจัดการเรยีนรูโดยการเก็บขอมูลจากหลายแหลง เพื่อตัดสินการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางมีคณุภาพ รองลงมาคือออกแบบการวัดและประเมินอยางหลากหลาย โดยเนนการ บูรณาการ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูใหเขากบัทักษะในศตวรรษท่ี 21 และบรบิททางการเรียน  
                2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตช้ันปท่ี 5 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตามเพศ 
                      2.1 สมรรถนะดานการออกแบบการเรียนรู พบวานิสิตชาย และนิสติหญิงมสีมรรถนะดาน 
การออกแบบการเรียนรูอยูในระดบัมากทุกสมรรถนะและมีสมรรถนะสูงสดุคือการจดัทําแผนการเรยีนรูอยางเปน
ระบบใหสอดคลองกับหลักสตูร ระยะเวลาและความแตกตางของผูเรียน เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูของนิสติชายและหญิง พบวา ไมแตกตางกัน 
  2.2 สมรรถนะดานการจดักิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา นิสิตชายและนิสติ
หญิงมีสมรรถนะอยูในระดับมาก นิสิตชาย มสีมรรถนะดานการจดักจิกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เกี่ยวกับจัดกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและไดเรียนรูดวยตนเอง 
สูงสุด สวนนิสิตหญิง มีสมรรถนะดานการจดักิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ เกีย่วกับการเลือกใชสื่อ 
นวัตกรรม และแหลงเรยีนรูที่สนับสนุนการเรียนรูแบบสืบคน และวิธกีารเรียนรูจากการใชปญหาเปนฐาน เพื่อ
สรางทักษะการคิดสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา
นิสิตชายและหญิงมีสมรรถนะไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวามีสมรรถนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 คือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความแตกตางของบุคคล โดยการฝก
ปฏิบัติและใหคําแนะนาํแบบยอนกลับ และจดักิจกรรมการเรยีนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและไดเรียนรูดวยตนเอง 
                     2.3 สมรรถนะดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรยีนยุคใหมของนสิิตชายและหญิง พบวามี
สมรรถนะอยูในระดับมาก  นิสิตชายมีสมรรถนะดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรยีนยุคใหม เกี่ยวกับพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายสูงสุด 
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นิสิตหญิง มีสมรรถนะดานการพัฒนาทักษะการเรยีนรูผูเรยีนยุคใหม เกี่ยวกับปลูกฝงคานิยมดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความเปนประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเปนไทยใหกับผูเรียนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ
ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหมของนิสติชายกับนิสติหญิง พบวา มีสมรรถนะไมแตกตางกัน  
                   2.4 สมรรถนะดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหมของนิสิตทั้งชายและ
หญงิ พบวา มีสมรรถนะอยูในระดบัมาก นิสิตชายมีสมรรถนะดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู
ยุคใหม เกี่ยวกับสงเสรมิใหผูเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรูไดทั้งในและนอกช้ันเรียนสูงสดุ สําหรบั
นิสิตหญิง มีสมรรถนะดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรยีนรูยุคใหม เกีย่วกับการจัดสภาพแวดลอม
และแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมตอการเรียนรูหลายรูปแบบ ท้ังแบบกลุม หรือแบบรายบุคคลโดยคํานงึถงึความ
แตกตางระหวางบุคคลสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนิสติชายกับนิสติหญิง
พบวา ไมแตกตางกัน 
                     2.5 สมรรถนะดานการพัฒนา และใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของนิสิตชาย
และนิสติหญิงมสีมรรถนะอยูในระดับมาก นิสติชายมสีมรรถนะเก่ียวกับเลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพใหผูเรียนเกดิการเรียนรูที่ดีสูงสดุ นิสติหญิง มสีมรรถนะเก่ียวกับ
ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค และเหมาะสมกับบริบทของผูเรยีน
สูงสุด เมื่อเปรยีบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูของนิสิตชายกับนิสิตหญิง พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 คือ เลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูที่ดี และสามารถบูรณาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
               2.6 สมรรถนะดานการพัฒนาเครอืขายการเรียนรู ของทั้งนิสิตชายและนิสติหญิงโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวาท้ังนิสิตชาย และนิสติหญิง มีสมรรถนะเก่ียวกับสามารถสงเสริม
ผูเรยีนใหมีจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชนสูงสดุเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรยีนรูของนิสติชายกับ
นิสิตหญิง พบวาไมแตกตางกัน 
              2.7 สมรรถนะดานการวดัและประเมินผลการเรียนรูของทั้งนิสิตชายและนสิิตหญิงมีสมรรถนะ
อยูในระดับมาก นิสิตชายมีสมรรถนะเก่ียวกับ สามารถสรุปและประเมินผลการจดัการเรียนรูโดยการเก็บขอมูล
จากหลายแหลงเพือ่ตดัสินการเรยีนรูของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพสูงสุด และนิสติหญิง มสีมรรถนะเก่ียวกับ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถสะทอนผลการประเมิน และสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรยีนรูดวยตนเอง
สูงสุด เมื่อเปรยีบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูของนิสิตชายกับนิสิตหญิงไมแตกตางกัน 
               3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตช้ันปท่ี 5 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตามสาขาวิชาเอก 
   3.1 สมรรถนะดานการออกแบบการเรยีนรูของนิสิตทุกสาขาวิชาเอกมีสมรรถนะอยูในระดับ
มาก ยกเวน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีสมรรถนะเกี่ยวกับสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู
ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรยีนรูของนิสิตตามสาขาวิชาเอก พบวา มีสมรรถนะไม
แตกตางกัน 
  3.2 สมรรถนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัของนิสิตทุกสาขา
วิชาเอกอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวามีสมรรถนะอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูของนิสิตจําแนกตามวิชาเอกพบวามีสมรรถนะไมแตกตางกัน 
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  3.3 สมรรถนะดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูยคุใหมสาํคัญของนิสติทุกสาขาวิชาเอกอยูใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูของนิสติจําแนกตามวิชาเอก พบวา มีสมรรถนะไม
แตกตางกัน  
  3.4 สมรรถนะดานการพัฒนาสภาพแวดลอม และแหลงการเรยีนรูยคุใหมของนิสิตทุกสาขา
วิชาเอก อยูในระดับมาก เมื่อเปรยีบเทียบสมรรถนะการจดัการเรียนรู พบวา มีสมรรถนะไมแตกตางกัน 
  3.5 สมรรถนะดานการพัฒนา และใชสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของนิสิตทุก
สาขาวิชาอยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูตามสาขาวิชา พบวา มีสมรรถนะแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
  3.6 สมรรถนะดานการพัฒนาเครอืขายการเรียนรูของนิสิตทุกสาขาวิชาเอกโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรูพบวามีสมรรถนะไมแตกตางกัน 
  3.7 สมรรถนะดานการพัฒนาเครอืขายการเรียนรูของนิสิตทุกสาขาวิชาโดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรยีนรูพบวาไมแตกตางกัน 
 

การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร พบวา      
มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกสมรรถนะซึ่ง ไดแก การออกแบบการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ การพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม การพฒันาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุค
ใหม การพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาเครือขายการเรียนรู และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะในการจัดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตรไดมีการจัดราย
วิชาชีพครูที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาที่ครอบคลมุทั้งการออกแบบการเรยีนรู การจัดการ
เรียนรู การจัดการหองเรยีนที่รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยี 
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล ท่ีทําใหนิสิตไดเรียนรูวิชาชีพครูที่ครอบคลุมอันทําใหนิสติมีสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูนอกจากน้ีแลวอาจารยไดมีการสอดแทรกใหนิสิตไดเรยีนรูและเขาใจเก่ียวทักษะการเรียนรูและ
ทักษะการเปนครูในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนิสิตไดมีการฝกปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนมาแลว 1 ภาคการศึกษา
ทําใหนิสิตมสีมรรถนะในการจัดการเรียนรู สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553, 
หนา 31-32) ไดกําหนดสมรรถนะครูที่จะใชในการประเมินการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน และไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงานดานการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู 3) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู และ5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู และจากการวิจัยของ                    
สุพรทิพย ธนภัทรโชติวัต และคนอื่นๆ (2558) ที่พบวาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ดานความรูความสามารถ
ในสาขาวิชา ประกอบดวย 1) มีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 2) มีเทคนิค วิธีการถายทอดความรูที่
หลากหลาย 3) มีทักษะการคํานวน 4) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 5) รูจักและเขาใจ
ผูเรยีน 6) มคีวามสามารถในการพัฒนาหลักสตูร จัดทําแผนการสอน กิจกรรมและการประเมินผลที่สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางผูเรียน  
                  เมื่อพิจารณาสมรรถนะสูงสุดในแตละดาน พบวา ดานการออกแบบการเรียนรู คือ จัดทําแผนการ
เรียนรูอยางเปนระบบใหสอดคลองกับหลักสูตร  ระยะเวลาและความแตกตางของผูเรียนท่ีเปนเชนน้ีเพราะนิสติ
ตองจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูในขณะฝกประสบการณวิชาชีพครภูายใตคําแนะนําของอาจารยนิเทศกและ   
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ครูพี่เลีย้งท่ีตองจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหสอดคลองกับหลักสตูรและความแตกตางของนักเรียนซึ่งใน
ประเด็นนี้  วิจารณ พานิช (2555, หนา 15) ไดกลาววา การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองกาวขามสาระวิชา ไปสู
การเรียนรูทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ครูสอนไมได นักเรียนตองเรียนเอง 
หรือพูดใหมวาครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู ให
นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทําแลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรยีนรู
แบบน้ีเรียกวา PBL (Project-Based Learning) ครูตองเรียนรูทักษะในการออกแบบการเรียนรูใหเหมาะแกวัย
หรือพัฒนาการของศิษย และยังกลาวถึงสาระวิชาวา การเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการคนควาเอง
ของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนา
ของการเรียนรูของตนเองได 
                   สมรรถนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั พบวา นิสิตมสีมรรถนะสูงสดุคือ
การเลือกใชสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนรูจากการใชปญหา
เปนฐาน เพื่อสรางทักษะการคิด ท้ังน้ีเปนเพราะการใชสื่อในการจัดการเรยีนรูเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยในการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพซึ่งมานิตย นาคเมือง (2552) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรยีนรู 
พบวาตัวบงช้ีหนึ่งไวคือความสามารถในการใชและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแตการ
ออกแบบผลิตและพัฒนา การเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูและเชนเดียวกับ
สํานักงานมาตรฐานวิชาชีพสํานักงานเลขานุการคุรสุภา (2556) ไดออกขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สมรรถนะของครูในการจดัการเรียนรูไวดานหน่ึงคือสามารถเลือกใช พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณที่สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน 
                 สมรรถนะดานการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูนํายุคใหม 
พบวา นิสิตมสีมรรถนะสูงสุดคือพฒันาทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการสืบคนขอมูล
สารสนเทศจากแหลงเรยีนรูที่หลากหลายท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะนิสิตไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 อีกท้ังในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอาจารยไดมีการจัดการเรยีนรูเพื่อใหนิสิตได
เรียนรูและเกิดความเขาใจทักษะการเรยีนรูใหกับนิสิตซึ่งถนอมพร เลาหจรสัแสง (ม.ป.ป) ไดเสนอทักษะที่จําเปน
สําหรับครูไทยในอนาคตคือครตูองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีจะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูยคุใหม พบวา นิสิตมสีมรรถนะสูงสุด คือ        
จัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรยีนรูที่เหมาะสมตอการเรียนรูหลายรูปแบบท้ังแบบกลุมหรือแบบรายบุคคล    
โดยคํานึงถึงความแตกตางรายบุคคล นาเปนเพราะนสิิตไดเรียนรูถึงการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูโดยผาน
รายวิชาการบริหารจัดการหองเรียน อีกทั้งนิสิตไดมีการฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรยีนจึงเห็นความสําคัญใน
การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับสภาพของผูเรยีนและความแตกตางของ
ผูเรยีนและเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553, หนา 53) ไดกลาวถึงสมรรถนะ 
การบริหารจัดการชั้นเรยีนในดานการจัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรยีนรู ความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน
โดยจดัสภาพแวดลอมภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู ตลอดจนตรวจสอบสิง่อํานวย
ความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ และเทียมจันทร พานิชยผลินไชย (2558) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศกึษาเพ่ือพัฒนาครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พบวา ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู ตระหนักรูถึงความสามารถของนักเรียนท่ีมคีวามแตกตางกัน 
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ยอมรับนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทําใหครูมีความสุขในการจัดการเรียนรูไดหลากหลาย ฟงนักเรียน
ไดมากข้ึน บรรยากาศของการเรียนรูมีความอบอุน กิจกรรมทําใหผูเรียนรูจักคดิวิเคราะห   
 สมรรถนะดานการพัฒนาและใชสือ่นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา นิสิตมสีมรรถนะ
สูงสุด คือ เลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจดักิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพท่ีเปนเชนนี้
นาจะเปนเพราะนสิิตไดเรียนรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูมาแลวหนึ่งภาคการศึกษาและมีการใชสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหมีสมรรถนะในเรื่องนี้สงูสุดซึ่งสอดคลองกับพิมพันธ เดชะคุปต 
และพรทิพย แข็งขัน (2551, หนา 28) ไดสังเคราะหสมรรถนะครูของประเทศไทย พบวาสมรรถนะครดูานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาคือ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนรูและสามารถออกแบบและสรางนวัตกรรมทางการศึกษาอีกท้ังสอดคลองกับ
งานวิจัยของอาลิษา ทองทวี (2553) ไดวิจัยเรื่อง สมรรถนะประจําสายงานของขาราชการครูสายงานการสอน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจยัพบวา สมรรถนะประจําสายงานของขาราชการครู  
สายงานการสอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวามี 18 ดาน และดานหนึ่ง คือ ดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากการวิจัยของ นันทกา วารินิน (2557) ไดทําวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูของครูสําหรับโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
พบวา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้น มีองคประกอบ 3 สวน คือ สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 ดานคือ การสรางและพัฒนาหลักสตูรความสามารถในเนื้อหาสาระทีส่อน การจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
               สมรรถนะดานการพฒันาเครือขายการเรยีนรู พบวา นิสิตมสีมรรถนะสูงสุด คือ สามารถสงเสริม
ผูเรยีนใหมีจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชน นาจะเปนเพราะนสิิตไดเรียนรูถึงความสําคัญของสังคมและชุมชนซ่ึง
แสดงใหเห็นวานิสิตมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ดังที่ริชารด ดูโฟรและรีเบ็กคา ดูโฟร (อางในวรพจน วงคกิจรุงเรือง 
และอธิป จิตตฤกษ, 2554) ที่กลาววาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการสอนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จะตอง
สนับสนุนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional learning communication หรือ PLC) เพื่อให          
นักการศึกษาไดรวมมือทํางาน แบงปนแนวทางปฏิบัติการที่ดี และผสานทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขากับการ
ปฏิบัติในหองเรียน และPefianco (2552) กลาวถึงสมรรถนะดานการสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
ผูปกครองผูเรียน ไดแก 1) สงเสริมทักษะดานการประชาสัมพันธ 2) พัฒนาความเปนหุนสวนกับผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของ 3) แบงปนความรับผิดชอบแกชุมชนในการจัดการศึกษาแกผูเรยีน และ4) รวมกิจกรรมดานสังคมกับ
ชุมชน 
      สมรรถนะดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู พบวา นิสิตมีสมรรถนะสูงสุด คือ พัฒนาใหผูเรียนให
สามารถสะทอนผลการประเมินและสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูดวยตนเองและสามารถสรุป
และประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยการเก็บขอมูลจากหลายแหลงเพื่อตัดสินการเรยีนรูของผูเรียนไดอยางมี
คุณภาพ ที่เปนเชนน้ีเปนเพราะนิสติมีการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่นักเรียนสามารถออกแบบการ
เรียนรูของตนเองไดและสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองเพ่ือพัฒนาแกไขโดยมคีรูเปนผูใหคําแนะนํา 
ดังท่ีภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2011) ไดเสนอกรอบความคิด
เพื่อทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 คือสรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคณุภาพ โดยการใชแบบทดสอบ
มาตรฐานสําหรับการทดสอบยอยและรวมสําหรับการประเมินผลในช้ันเรียน เนนการนําประโยชนของผลสะทอน
จากการปฏิบตัิของผูเรยีนมาปรับปรุงแกไขงาน ใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดผลและประเมินผลให
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียนใหเปนมาตรฐานและมี
คุณภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตชายและนสิิตหญิงพบวา
ไมแตกตางกันในทุกสมรรถนะท่ีเปนเชนน้ีเพราะนสิิตทุกคนตองมสีมรรถนะดานการออกแบบการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม การพัฒนาสภาพแวดลอม
และแหลงเรียนรูยุคใหม การพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรยีนรูที่เปนไปดังท่ี อภิณหพร สถิตยภาคีกุล และคนอ่ืนๆ (2555, หนา   
18-24) ไดสังเคราะหสมรรถนะของครูไทยได 16 ดาน คือ ความรู การสื่อสารและการใชภาษา การพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู การจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารการจัดการชั้นเรียน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา การวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
จิตวิทยาสําหรับครู การสรางความสัมพันธกับชุมชน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ภาวะผูนําและ
การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน และการคดิ วิเคราะห 
สังเคราะห และจากงานวิจัยของ นันทกา วารินิน (2557) ไดทําวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูของครูสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น มีองคประกอบ 3 สวนคือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ดานคือ การสรางและพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในเน้ือหาสาระท่ีสอน การจดักระบวนการ
เรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั การใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ และการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู  
              3. ผลการเปรยีบเทียบสมรรถนะการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตสาขาวิชาเอกตางกัน
พบวา ไมแตกตางกันในเกือบทุกสมรรถนะ ยกเวนสมรรถนะดานการพัฒนา และใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพบวามีความแตกตางกันท่ีเปนเชนน้ีเพราะการจัดการเรียนรูในกลุมสาระวิชาตางกันยอมมีการใช
สื่อ และนวัตกรรมแตกตางกันจึงทาํใหนิสิตมสีมรรถนะในดานนี้แตกตางกัน อีกท้ังวิจารณ พานิช (2556, หนา
41-43) ไดกลาวถึงสิ่งท่ีตองทําสําหรับครูคือตองตั้ง 5 คําถามเพ่ือหนีปญหาท่ีสอนมากเกินสรุปไดดังนี ้คําถามที ่1
เราอยากใหลูกของเราไดทักษะและความรูที่จําเปนอะไรบาง คําถามที่ 2 จะใหเขาเรียนรูอยางไรเพ่ือท่ีจะใหได
ทักษะท่ีจําเปนเหลาน้ัน ซึ่งไมมีสตูรตายตัว คําถามท่ี 3 รูไดอยางไรวาลูกศิษยไดทักษะและความรูที่จําเปน
เหลานั้น คําถามที่ 4 เด็กบางคนเรยีนไมได เรียนชา ไมเอาใจใส เกเรและก็มเีรื่องอื่นที่สนุกกวา เราจะทําอยางไร 
คําถามที่ 5 เด็กบางคนยังไมไดมีการจัดการเรยีนรูเลยเขารูหมดแลว จะทําอยางไรกับเขา จะเห็นไดวาคําถามท้ัง 
5 คําถามน้ันหากครผููสอนสอนตางสาระการเรยีนรูตางกันยอมนํามาซ่ึงการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตางกัน
และใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    จากผลการวิจยัครั้งน้ี พบวา นิสติยังมีสมรรถนะต่ําในเร่ืองสรางและพัฒนาหลักสตูร 
สถานศึกษา การจดักิจกรรมการเรยีนรูที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลโดยการฝกปฏิบตัิและให
คําแนะนําแบบยอนกลับและจัดกจิกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการขามเนื้อหาสาระท่ีสอดคลองกับหลักสูตร     
การเรียนรูยุคใหมการสงเสริมใหผูเรียนมสีวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรูไดทั้งในและนอกช้ันเรียน ดังนั้น
คณะศึกษาศาสตรควรนาํขอมูลไปวางแผนในการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือใหนิสิตมสีมรรถนะน้ีเพิ่มขึ้น 
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 คณะศึกษาสตรสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้และตัวบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรยีนรูของครูในศตวรรษ
ที่ 21 ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สงเสรมิสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู เพื่อพัฒนาผลผลิตครูยุค
ใหมใหสอดคลองกับยุคศตวรรษท่ี 21 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
    1. ควรมีการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตต้ังแตช้ันปท่ี 1 
ถึงช้ันปท่ี 5 เพื่อพิจารณาพัฒนาการจัดการเรยีนรูของครูในศตวรรษที่ 21 ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลในการนาํไปสูการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตมีความสามารถในการจดัการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ตอไป  
    2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ที่เปนหลักสตูร
เสรมินอกเหนือจากจดัการเรียนการสอน   
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