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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
สภาพปจจุบัน 2. พัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน และ 3. ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน  ผลการวิจัย พบวา  1) สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสภาพปจจุบัน ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานทางการศึกษาตางๆ พบวา ประกอบดวย 13 
สมรรถนะ 64 ตัวช้ีวัด  2) จากการพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือรองรับ
การกาวสูประชาคมอาเซียน พบวา ประกอบดวย 30 สมรรถนะ 168 ตัวช้ีวัด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะดาน
ความรู  ดานทักษะ และดานคณุลกัษณะสวนบุคคล  3) วิเคราะหคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปน (PNI modified) ดานความรู ดานทักษะ และดานคุณลักษณะสวนบุคคลได 0.48, 0.38 และ 0.18 
ตามลาํดับ และเมื่อวิเคราะหเมทรกิซ พบวา สมรรถนะที่ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน มี 10 สมรรถนะ 
และสมรรถนะที่ครูจาํเปนตองไดรบัการพัฒนาในลําดับรองลงมา มี 9 สมรรถนะ  
 

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบสมรรถนะ / รูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครู / ประชาคมอาเซียน  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to 1. study competency and competency model for teacher in basic 
education school at the present time  2. development of the essential competency model for 
teachers in basic education schools to prepare for ASEAN community and 3. evaluate needs of 
development of the essential competency model for teachers in basic education schools to 
prepare for ASEAN community. The results of this thesis were as follow, 1) The study of 
competency and competency model for teachers in basic education schools in the present 
time which defined by educational agencies consisted of 13 competencies (64 indicators).       
2) The development of the essential competency model for teachers in basic education schools 
for prepare for ASEAN Community found that essential competency model for teachers 
consisted of 30 competencies (168 indicators) which were competencies of knowledge  skills 
and attributes. 3) The analyzing of modified priority needs index (PNI Modified) of knowledge, 
skill and attributes equal to 0.48, 0.38 and 0.18 respectively. And by using matrix analysis 
found that have 10 competencies which need to be developed urgently. And have 9 
competencies which need to be developed in a lower priority. 
 

Keywords : Development of Competency Model / Essential Competency Model for   
 Teachers / ASEAN Community 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
นับตั้งแตประเทศในกลุมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) มีการ

รวมตัวกันภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ ทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนเีซีย  สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  สาธารณรัฐสิงคโปร  มาเลเซีย  ราชอาณาจักรไทย  บรูไนดารุสซาลาม  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา  และราชอาณาจักรกมัพูชา โดยมีวัตถุประสงค
หลักของการกอตั้งอาเซียนเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค  ธํารงไวซึ่งสันตภิาพ  เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทางการเมือง  สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การ
กินดีอยูดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของสมาชิก และไดมีการตกลงใหเรงรัดการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วข้ึน คือภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  ดังนั้น การเตรียมความพรอม
ดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะดานตางๆ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง   

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น องคกรสวนใหญมักใหความสําคัญกับการพัฒนา “สมรรถนะ 
(Compentency)” ซึ่งผูที่ริเริ่มแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ คือ ศาสตราจารย David C. McClelland 
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard  ที่ไดอธิบายแนวคิดเกีย่วกับสมรรถนะดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg 
Model) วา ความแตกตางระหวางบุคคลเปรยีบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนท่ีเห็นไดงายและพฒันาไดงาย
คือสวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํา ไดแก องคความรู (Knowledge) และทักษะตางๆ (Skills) สําหรับคุณลักษณะอื่นๆ 
ของบุคคล (Attributes) ไดแก แรงจูงใจ  อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมเปนสวน
ที่มองเห็นไดยากและพัฒนายากคือสวนท่ีอยูใตผิวน้ํา  และในปจจุบนัไดมีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของครู ของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ แตเมื่อวิเคราะหแลว พบวา รูปแบบสมรรถนะท่ีกําหนด ยังไมสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน
ที่ประเทศไทยกําลังกาวสูประชาคมอาเซียน เน่ืองจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่พบวายังอยูใน
เกณฑที่ต่ํา ซึ่งพิจารณาไดจากผลการสอบ O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 
หรือแมแต NT ทีจ่ัดสอบโดยสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึงตางพบอยางสอดคลองวา 
สวนใหญแลวนักเรียนที่เขาสอบไดคะแนนเฉลีย่ต่ํากวารอยละ 50 และเมื่อทดสอบสมรรถนะระหวางประเทศ 
เชน TIMSS เปนการทดสอบโดย IEA ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ PISA ของ OECD ก็มีคะแนนต่ําและอยูใน
ลําดับทายๆ ในจํานวนประเทศท่ีเขาสอบ (พศิน  แตงจวง, 2554, หนา 5-17)  จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็น
วา คุณภาพการศึกษาไทยอยูในภาวะวิกฤติ  และนอกจากน้ีคนไทยยงัขาดความตระหนักรูในเรื่องของอาเซียน
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ Dr.Eric C. Thompson จาก
มหาวิทยาลยัแหงชาติสิงคโปร และ Dr. Chulanee Thianthai จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดเคยมีการ
สํารวจทัศนคติและการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนของประชาชนโดยมูลนิธิอาเซียน ซึ่งเก็บผลสํารวจจาก
นักศึกษามหาวิทยาลยัชั้นนําของประเทศตางๆ ในอาเซียน ท้ัง 10 ประเทศ จํานวน 2,170 คน พบวา คนไทยมี
ความตระหนักรูอยูในลําดับทายๆ เมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน (2007, pp. 40-56) ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยศึกษาในสวนขององคประกอบของสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูใน
คุณลักษณะ 3 ดาน  คือ  1) สมรรถนะดานความรู (Knowledge)   2) สมรรถนะดานทักษะ (Skills)  และ        
3) สมรรถนะดานคณุลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ซึ่งรูปแบบสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนาน้ี สามารถนํามาใช
เปนแนวทางในการสรางแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริงเพือ่ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถนะครูเพื่อรองรบักาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งใหกับองคกรท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามสภาพปจจุบัน 
 2.เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน 
 3.เพื่อประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
กาวสูประชาคมอาเซียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งมีทั้งแบบวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ แบงกลุมผูใหขอมลูออกเปน 2 กลุม คือ 
1. กลุมผูใหขอมลูโดยการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

ในการพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจาํเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียนนั้น ผูวจิยัใชเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งดําเนินการเก็บ
ขอมูลสามรอบ ผูวิจัยกําหนดกลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  
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2. กลุมผูใหขอมลูโดยการตอบแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 
ในการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับ

การกาวสูประชาคมอาเซียนน้ัน ผูวิจัยกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 82 โรงเรียน และไดกลุมตัวอยางท่ีสุมจากประชากรแบบแบงประเภทตามลักษณะ
ของโรงเรียนที่ขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียน กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณของเครจซีและ
มอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 70 โรงเรียน และกําหนดกลุมผูใหขอมลูเปนคร ูโรงเรียนละ 8 คน ไดแก หวัหนากลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ รวมผูใหขอมูลเปนครูทั้งหมด 560 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ในการวิจัยครั้งน้ี แบงเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. จากการเก็บรวบรวมขอมลูรอบทีห่น่ึง ใชแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะและรปูแบบสมรรถนะที่

จําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการกาวหนาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนแบบสัมภาษณ
ปลายเปดแบบมโีครงสราง เพื่อนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 17 คน ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ไดคาความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคกับขอคําถามเปนรายขอ (IOC) เทากับ 1.00 ทุกขอ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ กําหนดเกณฑใน
การคัดเลือกขอคําถามที่มี IOC ตั้งแต .60 ขึ้นไป 

2. จากการเก็บรวบรวมขอมลูรอบทีส่องและรอบท่ีสาม ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกีย่วกับ
รูปแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 17 คน ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญกลุมเดยีวกับรอบท่ีหน่ึง และในการรวบรวมขอมูลรอบท่ีสาม ใชแบบสอบถามฉบับเดียวกบั
แบบสอบถามรอบทีส่อง แตมีการเพิ่มคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ของแตละขอคําถามท่ีวิเคราะห
ไดจากรอบที่สอง พรอมแสดงเครือ่งหมายคําตอบของผูเชี่ยวชาญท่ีตอบในรอบท่ีสองลงในแบบสอบถามรอบที่
สาม จากนั้นผูวิจัยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อยืนยันคําตอบเดิมหรืออาจจะเปลี่ยน
ความคิดเห็นใหม  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยการตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา ไดคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถามเปนรายขอ (IOC) เทากับ 0.80 – 1.00 
ทุกขอ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ กําหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคําถามท่ีมี IOC ตั้งแต .60 ขึ้นไป 

3. จากการประเมินความตองจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 
ใชแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ไดคา
ความสอดคลองระหวางวตัถุประสงคกับขอคําถามเปนรายขอ (IOC) เทากับ 0.80 – 1.00 ทุกขอ ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด คือ กําหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคําถามท่ีมี IOC ตั้งแต .60 ขึ้นไป  และหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบประเมินโดยนําแบบประเมินไปทดลองใช (Try Out) กับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 4 โรงเรียน รวมจํานวน
ผูใหขอมูลในการทดลองใชเครื่องมือ จํานวนทั้งหมด 32 คน ไดคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Conbach) เทากับ 0.949 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนด คือ กําหนดใหมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต .75 ขึ้นไป หลังจากน้ันจึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
1. ขอมูลจากการวเิคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะและรปูแบบสมรรถนะสําหรับครูตามสภาพ

ปจจุบัน ผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
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2. ขอมูลจากแบบสัมภาษณในการเกบ็รวบรวมขอมลูรอบที่หน่ึง ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง ซึ่ง
ไดจากการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 17 คน  และขอมูลจากแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมลูรอบที่
สองและรอบทีส่าม ผูวิจัยสงและรบัแบบสอบถามท้ังดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยไดจากการตอบ
แบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญกลุมเดียวกับรอบที่หน่ึง 

3. ขอมูลจากแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง ผูวิจัยสงและรับแบบประเมินทั้งดวยตนเองและ
ทางไปรษณีย ผูวจิัยสงและรับแบบสอบประเมินดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยไดดําเนินการสงใหครูทั้งหมด 
560 คน ซึง่เปนกลุมตัวอยาง และผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดคืนทั้งหมด 552 คน คิดเปนรอยละ 98.57 

การวิเคราะหขอมูล  ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลโดยใชวธีิการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ

สรุปเปนประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครใูนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสภาพปจจุบัน 
โดยมีการจัดกลุมของสมรรถนะในดานตางๆ และมตีัวช้ีวัดของแตละสมรรถนะ 

2. ขอมูลจากแบบสัมภาษณในการเกบ็รวบรวมขอมลูรอบที่หน่ึง วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) และขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และจากนั้น ผูวิจัยดาํเนนิการคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีจําเปนของแตละสมรรถนะ โดยกําหนดเกณฑ คือ เปน
ตัวช้ีวัดที่มีคามัธยฐาน ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล ไมเกิน 1.50   

3. ขอมูลจากแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง วิเคราะหเพื่อประเมินความตองการจําเปนในการ
พัฒนาสมรรถนะครเูพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยวิเคราะหคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปน (PNI Modified) และวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis)  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสภาพปจจุบัน ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานทางการศึกษาตางๆ เมือ่มีการจัดกลุมของสมรรถนะในดานตางๆ 
ของแตละสมรรถนะ พบวา ประกอบดวย 13 สมรรถนะ 64 ตัวช้ีวัด   

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ดวยเทคนิควิจัย EDFR พบวา ประกอบดวย 30 สมรรถนะ และ 168 
ตัวช้ีวัด ไดแก 1. สมรรถนะดานความรู มี 9 สมรรถนะ ประกอบดวย 1) ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาท่ี
สอนและเน้ือหาสาระวิชาท่ีเกี่ยวของ 2) ความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดานการเมืองและความม่ันคง 3) ความรู
เกี่ยวกับประเทศไทยในดานเศรษฐกิจ 4) ความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดานสังคมและวัฒนธรรม 5) ความรู
เกี่ยวกับความเปนมาของอาเซียน 6) ความรูเกี่ยวกับดานการเมืองและความมั่นคงของประเทศในกลุมของ
อาเซียน 7) ความรูเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของประเทศในกลุมของอาเซียน 8) ความรูเกี่ยวกับดานสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน  และ 9) ความรูเกี่ยวกับขาวสารที่ทันเหตุการณของตางประเทศนอกกลุม
อาเซียน  โดยมตีัวช้ีวัดของสมรรถนะความรู รวมทั้งหมด 38 ตัวช้ีวัด  2. สมรรถนะดานทักษะ มี 17 สมรรถนะ 
ประกอบดวย 1) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาไทย  2) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใช
ภาษาอังกฤษสําหรับครูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ  3) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใช
ภาษาอังกฤษสําหรับครูทุกกลุมสาระการเรียนรูยกเวนครูกลุมสาระภาษาตางประเทศ  4) ทักษะการใชภาษาและ
การสื่อสารโดยใชภาษาอาเซียนสําหรับกลุมครูที่สอนในโรงเรยีนที่เขารวมโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  5) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซียน
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สําหรับกลุมครูที่สอนในโรงเรียนทีเ่ปนศูนยการเรียนรูอาเซียน (ASEAN Focus School)  6) ทักษะการใชภาษา
และการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซยีนสําหรับกลุมครูที่สอนในโรงเรียนที่อยูติดชายแดน (Buffer  school)         
7) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซียนสาํหรับครูที่สอนในโรงเรียนท่ีไมติดชายแดนและ
ประสานสัมพันธกับประเทศอาเซยีนที่ไมมีชายแดนติดประเทศไทย (Sister School)  8) ทักษะการใชสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ทักษะการพัฒนาหลักสูตร  10) ทักษะการออกแบบการเรยีนรูและจัด
กิจกรรมการเรียนรู  สารสนเทศ  11) ทักษะการบริหารจัดการช้ันเรยีน  12) ทักษะการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน  
13) ทักษะการวัดและประเมินผลการศึกษา  14) ทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห และวิจยัทางการศึกษา  
15) ทักษะการเปนผูนําครู  16) ทักษะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และ 17) ทักษะการทํางานเปนทีม โดยมี
ตัวช้ีวัดของสมรรถนะทักษะ รวมทั้งหมด 108 ตัวช้ีวัด และ 3. สมรรถนะดานคุณลักษณะ มี 4 สมรรถนะ 
ประกอบดวย 1) คุณลักษณะความเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) คุณลักษณะความ
เปนผูมีจติวิทยาสาํหรับครู  3) คุณลักษณะความเปนพลเมืองไทย  และ 4) คุณลักษณะความเปนพลเมอืง
อาเซียน  โดยมีตัวช้ีวัดของสมรรถนะคุณลักษณะสวนบุคคล รวมทั้งหมด 36 ตัวช้ีวัด   

3. ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะครูที่คาดหวังในภาพรวม เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน   
ทั้งดานความรู  ดานทักษะ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมคีาเฉลีย่ของระดับ
สมรรถนะ ( x ) เทากับ  4.55, 4.56 และ 4.53 ตามลําดับ  สวนระดับสมรรถนะครูตามสภาพจริงในภาพรวม
ดานความรู และดานทักษะ พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของระดับสมรรถนะ ( x ) เทากับ  3.08
และ 3.30 ตามลําดับและระดับสมรรถนะครูตามสภาพจริงในภาพรวมดานคณุลักษณะสวยบุคคล พบวา อยูใน
ระดับมาก โดยมคีาเฉลี่ยของระดบัสมรรถนะ ( x ) เทากับ 3.82  และมีผลการวิเคราะหคาดัชนีลาํดับความสาํคัญ
ของความตองการจําเปนในการพัฒนา (PNI Modified) ดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล เทากับ 
0.48, 0.38  และ 0.18 ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 – ตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมลูในภาพรวมเกี่ยวกับคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจาํเปนใน  
              การพัฒนาสมรรถนะครู (PNI modified) ดานความรูเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะที่จําเปนสาํหรับคร ู
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูที่คาดหวัง ระดับสมรรถนะครูสภาพจริง 
PNI ลําดับ x  

 
SD 

 
แปลผล x  

 
SD 

 
แปลผล 

1. สมรรถนะดานความรู         

1.1 มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใน
รายวิชาที่สอนและเนื้อหาสาระวิชาที่
เกี่ยวของ 

4.74 0.191 มากท่ีสุด 3.67 0.343 มาก 0.29 8 

1.2 มีความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดาน
การเมืองและความม่ันคง 

4.47 0.604 มาก 3.06 0.676 ปานกลาง 0.46 6 

1.3 มีความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดาน
เศรษฐกิจ 

4.72 0.389 มากท่ีสุด 2.86 0.526 ปานกลาง 0.65 3 

1.4 มีความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดาน
สังคมและวัฒนธรรม 

4.58 0.546 มากท่ีสุด 4.27 0.548 มาก 0.07 9 

1.5 มีความรูเกี่ยวกับความเปนมาของ
อาเซียน 

4.57 0.483 มากท่ีสุด 2.89 0.595 ปานกลาง 0.58 4 
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สมรรถนะที่จําเปนสาํหรับคร ู
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูที่คาดหวัง ระดับสมรรถนะครูสภาพจริง 
PNI ลําดับ x  

 
SD 

 
แปลผล x  

 
SD 

 
แปลผล 

1.6 มีความรูเกี่ยวกับดานการเมืองและ
ความมั่นคงของประเทศในกลุมอาเซียน 

4.26 0.490 มาก 3.05 0.640 ปานกลาง 0.40 7 

1.7  มีความรูเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

4.65 0.493 มากท่ีสุด 2.50 0.550 นอย 0.86 2 

1.8  ความรูเกี่ยวกับดานสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน 

4.44 0.516 มาก 3.05 0.536 ปานกลาง 0.46 5 

1.9  มีความรูเกี่ยวกับขาวสารที่ทัน
เหตุการณของตางประเทศนอกกลุม
อาเซียน 

4.56 0.567 มากท่ีสุด 2.36 0.631 นอย 0.93 1 

รวม 4.55 0.476 มากที่สุด 3.08 0.561 ปานกลาง 0.48 - 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมลูในภาพรวมเกี่ยวกับคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจาํเปนในการ       
               พัฒนาสมรรถนะครู (PNI modified) ดานทักษะเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะที่จําเปนสาํหรับคร ู
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูที่คาดหวัง ระดับสมรรถนะครูสภาพจริง 
PNI ลําดับ x  

 
SD 

 
แปลผล x  

 
SD 

 
แปลผล 

2. สมรรถนะดานทักษะ         

2.1 ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาไทย 

4.93 0.164 มากท่ีสุด 4.86 0.244 มากท่ีสุด 0.01 17 

2.2 ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาอังกฤษสําหรับครูกลุม
ภาษาตางประเทศ 

4.87 0.281 มากท่ีสุด 3.29 0.333 ปานกลาง 0.48 8 

2.3 ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาอังกฤษสําหรับครูทุกกลุม
ยกเวนครูกลุมภาษาตางประเทศ 

4.57 0.502 มากท่ีสุด 2.19 0.613 นอย 1.09 1 

2.4 ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาอาเซียนสําหรับครูที่สอนใน 
Education Hub 

4.31 0.622 มาก 2.20 0.689 นอย 0.96 3 

2.5 ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาอาเซียนสําหรับครูที่สอนใน 
ASEAN Focus School 

4.29 0.470 มาก 2.30 0.578 นอย 0.87 5 

2.6 ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาอาเซียนสําหรับครูที่สอนใน  
Buffer School 

4.57 0.557 มาก 2.22 0.617 นอย 1.06 2 

2.7  ทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร
โดยใชภาษาอาเซียนสําหรับครูที่สอนใน 
Sister School 

4.24 0.637 มาก 2.25 0.667 นอย 0.89 4 
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สมรรถนะที่จําเปนสาํหรับคร ู
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูที่คาดหวัง ระดับสมรรถนะครูสภาพจริง 
PNI ลําดับ x  

 
SD 

 
แปลผล x  

 
SD 

 
แปลผล 

2.8  ทกัษะการใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.59 0.477 มากท่ีสุด 2.74 0.538 ปานกลาง 0.67 7 

2.9  ทักษะการพัฒนาหลักสูตร  4.45 0.562 มาก 3.29 0.588 ปานกลาง 0.35 10 

2.10 ทักษะการออกแบบการเรียนรูและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.62 0.487 มากท่ีสุด 3.25 0.547 ปานกลาง 0.42 9 

2.11 ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.49 0.530 มาก 4.41 0.548 มาก 0.02 15 
2.12 ทักษะการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 4.67 0.492 มากท่ีสุด 3.73 0.577 มาก 0.25 12 
2.13 ทักษะการวัดและประเมินผล 4.63 0.516 มากท่ีสุด 3.69 0.648 มาก 0.26 11 
2.14  ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
และวิจยัทางการศึกษา 

4.57 0.524 มากท่ีสุด 2.61 0.603 ปานกลาง 0.75 6 

2.15  ทักษะการเปนผูนํา 4.59 0.558 มากท่ีสุด 4.30 0.588 มาก 0.07 14 
2.16  ทักษะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 4.59 0.521 มากท่ีสุด 4.50 0.618 มาก 0.02 16 
2.17  ทักษะการทํางานเปนทีม 4.57 0.507 มากท่ีสุด 4.20 0.524 มาก 0.09 13 

รวม 4.56 0.498 มากที่สุด 3.30 0.560 ปานกลาง 0.38  
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับคาดัชนีลําดับความสาํคัญของความตองการจําเปนในการ 
             พัฒนาสมรรถนะครู (PNI modified) ดานคุณลักษณะสวนบุคคลพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะที่จําเปนสาํหรับคร ู
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูที่คาดหวัง ระดับสมรรถนะครูสภาพจริง 
PNI ลําดับ x  

 
SD 

 
แปลผล x  

 
SD 

 
แปลผล 

3. สมรรถนะดานคุณลักษณะสวน
บุคคล 

        

3.1  คุณลักษณะความเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

4.68 0.452 มากท่ีสุด 4.36 0.477 มาก 0.07 4 

3.2  คุณลักษณะความเปนผูมีจิตวิทยา
สําหรับคร ู

4.51 0.499 มากท่ีสุด 3.81 0.672 มาก 0.18 2 

3.3  คุณลักษณะความเปนพลเมืองไทย 4.56 0.509 มากท่ีสุด 4.20 0.382 มาก 0.09 3 

3.4  คุณลักษณะความ เปนพล เมื อ ง
อาเซียน 

4.35 0.534 มากท่ีสุด 2.91 0.704 ปานกลาง 0.50 1 

รวม 4.53 0.499 มากที่สุด 3.82 0.559 มาก 0.18  

เมื่อวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังและสมรรถนะตามสภาพจริง โดย
ใชคาเฉลี่ยเปนจดุตดั พบวา สมรรถนะครูที่ดีกวาเกณฑ มี 1 สมรรถนะ เปนสมรรถนะดานทักษะการบริหาร
จัดการช้ันเรียน  สมรรถนะครูที่ดตีามเกณฑ มี 10 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะดานความรู 2 สมรรถนะ 
ดานทักษะ 6 สมรรถนะ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล 2 สมรรถนะ   

สําหรับสมรรถนะที่ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวนเพื่อรองรบัการกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง
พิจารณาจากสมรรถนะของครูตามสภาพจริงท่ีต่ํากวาเกณฑและตองปรับปรุงนั้น พบวา มีทั้งหมด 10 สมรรถนะ 
ประกอบดวย สมรรถนะดานความรู มี 4 สมรรถนะ ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับขาวสารท่ีทันเหตุการณของ
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ตางประเทศนอกกลุมอาเซยีน 2) ความรูเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอาเซียน 3) ความรูเกี่ยวกับ
ประเทศไทยในดานเศรษฐกิจ และ 4) ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของอาเซียนและสมรรถนะดานทักษะมี 6 
สมรรถนะ ไดแก 1) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษสําหรับครูทุกกลุมสาระการเรียนรู
ยกเวนครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  2) ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซียน
สําหรับกลุมครูที่สอนในโรงเรียนทีอ่ยูติดชายแดน (Buffer School)  3) ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
วิจัยทางการศึกษา  4) ทักษะการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การใชภาษาและการสื่อสาร
โดยใชภาษาอังกฤษสําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และ 6) ทักษะการออกแบบการเรียนรู
และจัดกจิกรรมการเรียนรู  และมีสมรรถนะท่ีครจูําเปนตองไดรับการพัฒนาในลําดับรองลงมาเพ่ือรองรับการกาว
สูประชาคมอาเซียน ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะของครูตามสภาพจริงที่ต่ํากวาเกณฑแตยังไมนาหวง มีท้ังหมด 9 
สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะดานความรู 3 สมรรถนะ ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับดานสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุมอาเซียน  2) ความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดานการเมืองและความมั่นคง และ 3) ความรู
เกี่ยวกับดานการเมืองและความมัน่คงของประเทศในกลุมอาเซียน  ดานทักษะ 4 สมรรถนะ ไดแก 1) ทักษะการ
ใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซียนสําหรับกลุมครูที่สอนใน Education Hub  2) ทักษะการใชภาษา
และการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซยีนสําหรับกลุมครูที่สอนใน Sister School  3) ทักษะการใชภาษาและการ
สื่อสารโดยใชภาษาอาเซียนสําหรบักลุมครูทีส่อนใน ASEAN Focus School  และ 4) ทักษะการพัฒนาหลักสตูร 
และดานคุณลักษณะสวนบุคคล 2 สมรรถนะ ไดแก 1) คุณลักษณะความเปนพลเมืองอาเซียน และ 2) 
คุณลักษณะความเปนผูมีจติวิทยาสําหรับครู ซึ่งมีรายละเอียดของการวิเคราะหเมทริกซปรากฏดังภาพท่ี 1- 
ภาพที่ 3 ดังนี ้
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สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
1. จากการวิเคราะหสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรบัครูที่กําหนดโดยหนวยงานการศึกษาตาม

สภาพปจจุบันแลว พบวา รูปแบบสมรรถนะสําหรับครูดังกลาวยังไมสอดคลองกับสภาวะปจจุบันท่ีประเทศไทย
กําลังกาวสูประชาคมอาเซียน  เนือ่งจากไมมีการกําหนดสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน เชน ความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ทักษะดานการใชภาษาและการสื่อสารดวยภาษาอาเซียน  และคณุลักษณะของการเปน
พลเมืองอาเซียน เปนตน ดังนั้น สมรรถนะเหลาน้ีจึงควรถูกกําหนดใหเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูในการ
เตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับบทความของนักวิชาการ พศิน แตงจวง (2554, 
หนา 5-17) ที่ไดกลาวไววา แรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหครูตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนใหทันตอความเจรญิกาวหนาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนของตนเองมีสมรรถนะ เกิด
ภาวะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได นอกจากน้ี ผลกระทบจากสงคราม การ
เคลื่อนยายประชากร  การเรยีกรองของประชากรท่ีหลากหลายชาติพันธุ สังคมกลายเปนสังคมพหุวฒันธรรม 
(multi-cultural) และจากกฎระเบียบที่คุมครองสิทธ์ิของผูเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษเหลานีล้วนเปนปญหาท่ีมี
ผลกระทบถึงความยุงยากท่ีครูตองมีสมรรถนะมากข้ึน และเปนปจจยัสําคัญที่ครูตองปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การกําหนดรูปแบบสมรรถนะครูใหมเพื่อรองรบัการกาวสูประชาคมอาเซียน ถือเปนการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ของสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) (2554) ที่ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยใหเปนผูนําหนึ่งในสองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในปการศึกษา 2558”  

2. จากการพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน พบวา ประกอบดวยทั้งสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ และดานคณุลักษณะสวนบุคคล   
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของนักวิชาการหลายๆ ทาน  ไดแก  McClelland (1973, pp. 1-14)  Boyatzis 
(1982, pp. 229-234) Spencer, Lyle M. & spencer (1993, pp. 9-12)  Kaplan & Norton (2004, pp. 
231-232) Manus & Mour (2007, pp. 20)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548, หนา 2-4)  
อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2548, หนา 23)  และสรุชยั  พรหมพันธุ (2554, หนา 188) ที่กลาวโดยสรุปไววา 
องคประกอบของสมรรถนะ  แบงเปน 2 สวน คือ คุณลักษณะที่บุคคลมีอยูซึ่งมองเห็นไดงายและพัฒนาไดงาย 
ไดแก ดานความรู และดานทักษะ  และคุณลักษณะที่บุคคลมีอยูซึ่งมองเห็นไดยากและพัฒนาไดยาก ไดแก   
ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่งเปนสวนของสภาพจิตใจที่อยูภายใน  และสอดคลองกับ จันทรศรี  ลีลาชินาเวศ 
(2554) ทีก่ลาวไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตเดิมเปนเรื่องของการพัฒนาภายนอกเทาน้ัน คือ มุงพัฒนาท่ี
ความรูและทักษะ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานใหดีขึ้น แตการพัฒนาแนวใหมจะใหความสําคัญกับ
การพัฒนาองคประกอบภายในสูภายนอก (Inside Out Development Approach) ซึ่งเปนการพัฒนาจิตใจ
ภายในบุคคล 

ในการกําหนดสมรรถนะครูดานความรูที่เพ่ิมเติมจากสภาพปจจุบันนั้น จะประกอบดวยสมรรถนะดาน
ความรูที่เกี่ยวกับอาเซียน การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทย  และของ
ประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดเห็นของนักวิชาการ สมเกียรติ  ออนวิมล (2554, Online) 
ที่กลาวไววา ถาหากเราไมเตรียมประเทศและประชาชนใหพรอมที่จะเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ก็หมายถึงวา 
เราชาวไทยทุกคนก็มิอาจเปน “ผูนํา” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได  แลวเราก็จะตกอยูในสภาวะของ  
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“ผูตาม” ที่ไมมี “ขีดความสามารถในการแขงขัน” กับอีก 9 ประเทศ รวมถึงการแขงขันใน “กรอบความสัมพันธ
ระหวางประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีนดวย”  

ในการกําหนดสมรรถนะครูดานทักษะท่ีเพิ่มเตมิจากสภาพปจจุบันนัน้ จะเนนในเรื่องของการใชภาษา
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นในบทความของนักวิชาการ 
สมเกียรติ ออนวิมล (2554) ที่กลาวไววา กฎบัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of 
ASEAN shall be English” “ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายของ
บทบัญญัติที่ใหภาษาอังกฤษเปนภาษาของอาเซียนสําหรับการทํางานรวมกันนั้นมีความหมายกวางไกลไปถึงทุก
สวนของประชาคมอาเซียนดวย หมายความวาประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษ
กันมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจําชาติหรือภาษาประจําถิ่นของแตละชาติแตละชุมชนเอง ดังนั้น 
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคูภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจําชาติของแตละคน  สวน
ภาษาที่สามของชาวอาเซียนนั้นกค็ือภาษาอ่ืนในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากกวาหนึ่งภาษา เชน ภาษา
มาเลย  ภาษาอินโดนเีซีย  ภาษาจนี ภาษาลาว  ภาษาขแมร  ภาษาเวียดนาม  ภาษาพมา  ภาษาฟลิปปโน  
ภาษาฮินดี  และภาษาทมิฬ นอกจากน้ันยังมีภาษาของประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนท่ีเปนประเทศคูเจรจาสาํคัญ
ของอาเซียนอีกแปดประเทศคือ จนี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ
รัสเซยี ซึ่งหมายความวาจะตองเรยีนรูภาษาท่ีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ  

3. จากการประเมินความตองการจาํเปนในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 
พบวา ครูมีความจาํเปนในการพัฒนาสมรรถนะดานความรูมากท่ีสดุ รองลงมาคือดานทักษะ และดาน
คุณลักษณะสวนบุคคล ตามลําดับ และจากการวิเคราะหเมทริกซ โดยใชเฉลี่ยเปนจดุตดั สรุปไดวา สมรรถนะท่ี
ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาน้ัน สวนใหญเปนสมรรถนะดานความรูเรื่องอาเซียนทีเ่กี่ยวกับดานเศรษฐกิจ  ดาน
สังคมและวัฒนธรรม  และดานการเมืองและความมั่นคง ทั้งของประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งเปน 3 
เสาหลักของประชาคมอาเซียน รวมถึงการสรางความตระหนักของการเปนพลเมืองอาเซียนดวย ซึ่งเปน
สมรรถนะท่ีครูมีความจาํเปนตองไดรับการพัฒนา เพราะสภาพปจจบุันของสังคมไทยนั้น ครมูีความรูและความ
ตระหนักเก่ียวกับอาเซียนนอยมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน  ซึ่งสอดคลองผลงานการวิจัยของ 
Dr. Eric C. Thompson จากมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร และ Dr.Chulanee Thianthai จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (2007, หนา 40-56) ที่ไดเคยมีการสาํรวจทัศนคติและการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนของ
ประชาชนโดยมูลนิธิอาเซียน ปรากฏวา ประเทศไทยมีความตระหนักรูเปนอันดับทายๆ เมื่อเปรียบเทยีบกับ
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และนอกจากน้ียังมีสมรรถนะท่ีครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพราะต่ํากวาเกณฑ ไดแก 
ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ  ทักษะการใชภาษาและการสื่อสารโดยใชภาษาอาเซียน  
ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และวิจัยทางการศึกษา  ทักษะการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทักษะการออกแบบการเรยีนรูและจัดกจิกรรมการเรียนรู  ทักษะการพัฒนาหลักสูตร  และ
คุณลักษณะความเปนผูมีจติวิทยาสําหรับครู  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รณกร  นนทยะโส และคนอ่ืนๆ 
(2556, บทคัดยอ) ที่ไดเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครูสาหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอนาคตไววาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพครูในอนาคต ประกอบดวย มีจิตวญิญาณของความเปนครู  รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีการวางแผนและรวมงานกันเปนทีม  มคีณุธรรม  มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการวิเคราะห  ทักษะการ
แกปญหา  มีวิสัยทัศนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  มีความมุงมั่นในการทํางาน  มีความพรอมท่ีจะปฏบิัติงาน
และเปนผูรูจริงในส่ิงท่ีสอน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรรัตน  สายนําพามลีาภ (2557, หนา 61-71)    
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ทีไ่ดทําการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะของครูคุณภาพในยุคปฏิรูปการศึกษาตามการรับรูของครู แลวพบวา 
มี 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานความรูความสามารถ  องคประกอบที่ 2 ดานคุณธรรมจริยธรรม  
องคประกอบที่ 3 ดานมนุษยสัมพันธ  และองคประกอบท่ี 4 ดานความรักและความศรัทธาตอวิชาชีพครู  

กลาวโดยสรุปคือ ผลการวิจัยที่ไดจากการพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครเูพื่อรองรับการกาว
สูประชาคมอาเซียนน้ี สามารถใชเปนรูปแบสมรรถนะใหกับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองใหมีความพรอมเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบ
ประเมินสมรรถนะครูเพื่อประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาได  ซึ่งจึงเปนประโยชนอยางยิ่งใหกับ
สถาบันการศึกษาในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถนะครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน จึงเปนการเตรียมความพรอมที่จะขับเคลื่อนใหสถานศึกษา
กาวสูประชาคมอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ควรมีการสงเสริมใหมีการนํารปูแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคม
อาเซียนที่พัฒนาน้ีไปใชกับครูทั้งในระดับชาติ ระดับองคกร และระดับบุคคล เพื่อวิเคราะหความตองการจําเปน
ในการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
 2. ควรมีการกําหนดหนวยงานท่ีมหีนาท่ีกํากับและดูแลเกีย่วกับสมรรถนะของครูโดยเฉพาะ และควร
มีการสนับสนุนดานงบประมาณอยางพอเพียงในการพัฒนา 
 3. ควรมีการสรางแนวรวมเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกอตั้งเปนชมรม
หรือสมาคมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางครูทั้งภายในประเทศและภายในกลุมอาเซียน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพฒันารูปแบบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรในหนวยงานอ่ืนๆ 
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน และศึกษายุทธศาสตรการพฒันาสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
จําเปนในการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงเสริมใหภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนประสบความสําเร็จ 
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