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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู
ช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
จ านวน 163 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า  
1. สมรรถนะหลักของครูช่างอุตสาหกรรม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.32) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅�= 4.65) รองลงมา คือ ด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (�̅�= 4.48) และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (�̅�= 
4.40)  

2. สมรรถนะประจ าสายงานของครูช่างอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.95) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.14) รองลงมา คือ ด้าน
ภาวะผู้น าครู (�̅�= 4.12) และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (�̅�= 4.11) 

3. ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�= 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรทางการศึกษามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (�̅�= 3.69) รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร (�̅�= 3.58) และด้านการบริหารจัดการ (�̅�= 3.48) 

4. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�= 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(�̅�= 3.77) รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ (�̅�= 3.64) และด้านการเมือง /กฎหมาย (�̅�= 3.43) 
ค าส าคัญ: สมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม ศตวรรษท่ี 21 
 
Abstract 

The purposes of this research are Studying Conditions and Factors Associated 
with the Develop Industry Teachers Competency in the 21st Century of Northern Lower 
Rajabhat University. The example group is about 163 persons who Administrators and 
instructors Faculty of Industrial Technology of Northern Lower Rajabhat University 
random by using purposive sampling method. The instruments used in research are 
Questionnaires. The data analyzed by mean and standard deviation. 
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The research found that: 
1. Core competency of industrial teachers with the average level (�̅�= 4.32) 

when considering each aspect of the service that has the highest average value (�̅�= 
4.65), followed by the ethical and professional conduct teacher (�̅�= 4.48) and the 
intended result achievement of operation (�̅�= 4.40). 

2. Functional competency of industrial teachers with the average level (�̅�= 
3.95) when considering each aspect of the development will have the highest average 
value (�̅�= 4.14), followed by the leadership of Teachers (�̅�= 4.12) and a management 
class (�̅�= 4.11) 

3. Internal factors associated with the develop industry teachers competency 
with the average is moderate level (�̅�= 3.42) when considering each aspect of the 
educational personnel has the highest average value (�̅�= 3.69), followed by the 
resource (�̅�= 3.58) and management (�̅�= 3.48). 

4. External factors associated with the develop industry teachers competency 
with the average is moderate level (�̅�= 3.48) when considering each aspect of the 
social and cultural aspect has the highest average value (�̅�= 3.77), followed by the 
economy (�̅�= 3.64) and the political / laws (�̅��̅�= 3.43). 
Keywords: industry teacher competency, 21st Century 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 
2552–2561) กล่าวว่า การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส าคัญที่สังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับ
ตามองในกระบวนทัศน์ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา  ซึ่งเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองในปัจจุบันได้
มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติส าคัญได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การ
ปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมี
ความสอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552–2561) ดังกล่าว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 การพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานี้  นับได้ว่าเป็นบทบาท
และภารกิจส าคัญที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนา  เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู โดยเร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554) 

สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บร รลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาในสภาพการณ์ทางการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาค่อนข้างมาก
กล่าวกันว่าการพัฒนาครูนั้น นอกจากจะพิจารณาบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้ว จะต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะครูด้วย แต่การพัฒนาครูที่ ผ่านมาประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านการพัฒนาครูบาง
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ประการ จากผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่าการพัฒนาครูยังขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพราะ
งบประมาณจ ากัด ไม่ตรงกับความต้องการของครู และขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนา และยัง
พบว่าการพัฒนาครูในปัจจุบันยังไม่มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน  แม้ว่าหน่วยงาน
ต่างๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังซับซ้อนไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและ
ขาดความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่หน่วยงานกลางเป็นผู้จัดวิธีการใช้การอบรม บรรยายประชุมกลุ่มย่อยและ
สรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ อีกทั้งมีผู้เข้าประชุมค่อนข้างมาก และที่ส าคัญคือครูต้องละทิ้งการ
สอนเข้ามารับการอบรมจึงมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่
เห็นผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ของโรงเรียนได้ตรงประเด็น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

ดังนั้นมาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
วิชาชีพแห่งความเป็นครู จึงถูกก าหนดขึ้นในหลากหลายกลยุทธ์  เพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพใน
ระดับต่างๆ จะเป็นประเด็นส าคัญของการสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศาสตร์แห่งความเป็นครูให้
บรรลุผลสอดรับกับสถานการณ์ และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือสร้างและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวไปในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  (พศิน แตงจวง, 
2554) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาสภาพ และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อัน
ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษ
ที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะผู้วิจัย ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เป็น
หลักการส าคัญในการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษ
ที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 46 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จ านวน 37 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 
34 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 46  คน รวมทั้งสิ้น 
163 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลเ พ่ือสภาพ และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สรุปผลการวิจัย ได้
ดังนี้ 

1. สภาพของการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1) สมรรถนะหลักของครูช่างอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.65) รองลงมา คือ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
(�̅�= 4.48) และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (�̅�= 4.40) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน 

2) สมรรถนะประจ าสายงานของครูช่างอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.95) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านการพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.14) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น าครู (�̅�= 4.12) 
และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (�̅�= 4.11) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายในที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅�= 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านบุคลากรทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 3.69) รองลงมา 
คือ ด้านทรัพยากร (�̅�= 3.58) และด้านการบริหารจัดการ (�̅�= 3.48) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและ
ปานกลางตามล าดับ 
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2) ปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 3.77) รองลงมา คือ ด้าน
เศรษฐกิจ (�̅�= 3.64) และด้านการเมือง /กฎหมาย (�̅�= 3.43) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและ 
ปานกลางตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสภาพ และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีดังนี้ 

1. สภาพของการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านที่มีสมรถนะมากที่สุด คือ ด้านการบริการที่ดี แสดงให้เห็นว่าครูช่าง
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีความเต็มใจในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) ที่ได้ก าหนด
ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริการที่ดี ประกอบด้วย ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ และการ
ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 

2. สภาพของการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ด้านที่มีสมรถนะมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน  แสดงให้เห็นว่าครู
ช่างอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีความใส่ใจที่จะดูแลนักศึกษาใน
เรื่องของการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถและสามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของกายไลย์มิโน (Tiwana, 2011) ที่ได้อธิบายลักษณะของผู้
เรียนรู้ด้วยตนเองว่า มีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความสนใจ
ในการเรียน ความภูมิใจเมื่อเรียนส าเร็จ ชอบศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด 2) มโนมติของตนเองในด้าน
การเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการกับเวลาและรับผิดชอบในการเรียนโดย
วิธีการต่างๆ มีความสุขกับการแก้ปัญหายากๆ 3) มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วนตนเองกล่าวคือไม่
ท้อถอยแม้จะไม่เข้าใจสิ่งที่ท าอยู่ 4) มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 5) มีความรักในการเรียน 
มีความสนุกสนานในการค้นคว้าและสนใจอยากเรียนรู้ 6) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่จะท าสิ่ง
ต่างๆ ได้ด ี7) มองอนาคตในแง่ดี และ 8) รู้ทักษะการแก้ปัญหา 

3. ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ด้านที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ 
ด้านบุคลากรทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของบุคคลที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมในสมรรถนะ
วิชาชีพ โดยเฉพาะความสามารถในการใช้สื่อทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านการศึกษา พบว่า 
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูในทศวรรษหน้า
จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ด้านที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่า ค่านิยม ทัศนคติรวมถึงความเชื่อของสังคมในชุมชน ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญของ 
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วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย (2553) ได้กล่าวว่า บทบาทใหม่ของครูอาชีวศึกษา ในด้านการประสานความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) การประสานกับระบบการศึกษาอ่ืนและการฝึกอาชีพระดับ
ต่างๆ 2) ร่วมก าหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและฝึกอาชีพระดับต่างๆ  3) พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4) ร่วมมือกับการประกอบการจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เนื่องจากครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีสมรรถนะใน
วิชาชีพของตนเองอยู่ในระดับมาก  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ควรส่งเสริมให้มีการประเมินสมรรถนะครู
ช่างอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูช่าง
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และควรมีการน าสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมไปใช้เป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรด าเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูช่าง
อุตสาหกรรม 
 2. ควรด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์สมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือน ากลยุทธ์ที่ได้ไปพัฒนาขึ้น ไปพัฒนาให้ครูช่างอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางวิชาชีพและความ
ช านาญรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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