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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพที่เปนอยูจริงและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี 2) การจัดลําดับความตองการจําเปนการพัฒนาทักษะที่จําเปน
สําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและครู จังหวัดสระบุรี จํานวน 359 คน โดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบการตอบสนองคู การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติแบบบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน และการจัดลําดับความตองการจําเปน
(PNIModified) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพที่เปนอยูจริงของการพัฒ นาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ =4.34, S.D.=0.59) 2) สภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครู
ประถมศึกษาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ =4.83, S.D.=0.40) และ 3) การจัดเรียงลําดับความตองการ
จําเปนของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา ตามการจัดลําดับความตองการจําเปนมากที่สุด
ไดแก 1) ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 2) ดานการสื่อสาร 3) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 4) ดานความ
เปนพลเมืองดิจิทัล 5) ดานการทํางานเปนทีม ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความตองการจําเปน ทักษะที่จําเปน ครูประถมศึกษา
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Abstract
This research aimed to study: 1) the current and desirable states of the development
of essential skills for primary school teachers in Saraburi province, and 2) the needs of
the development of essential skills for primary school teachers in Saraburi province. The
sample group of this research consisted of 359 administrators and teachers in Saraburi
province, by using random stratified random sampling. The research instrument was a set of
dual response questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics, percentage,
mean, standard deviation, and Priority Needs Index. The research revealed that: 1) the current
state of developing essential skills for primary school teachers was at the high level (X̅ =4.34,
S.D.=0.59), 2) the desirable state of the development of essential skills for primary school
teachers was at the highest level (X̅ =4.83, S.D.=0.40), and 3) the needs of the development
of essential skill for primary school teachers were respectively sorted descending order of the
needs as follows: 1) Creativity and Innovation 2) Communications 3) Life and Career Skills, 4)
Digital Citizenship, and 5) Teamwork.
Keywords: priority needs; essential skills; primary teachers
บทนํา
ปจจุบันโลกมีวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาทุกๆ ดานเปนไปอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจากกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 นั้นคือ ทักษะที่จําเปน
อยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย และในฐานะพลเมืองของโลก คนไทยยัง ติดกับดักวังวนของ
การเปนผูใช ผูบริโภค เปนทาสทางความคิดไมสามารถเปนผูพัฒนาริเริ่มสรางสรรคตอยอดการใชงาน และกาว
ไมผานไปสูการเปน ผูคิดคน พัฒ นานวัตกรรม เพื่อนําไปใชเพื่อดํารงชีวิตในสัง คมไทยและสัง คมโลกอยางมี
คุณภาพและเหมาะสม (Panich, 2012) ความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด คือ ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โลกในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เปนยุคโลกาภิวัฒน “การศึกษาสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 นั้น ระบบการศึกษาจําเปนตองปรับตัว เพื่อตอบสนองเยาวชนที่จะเปนอนาคตของสังคมซึ่งการกําหนด
นโยบายและบุคลากรดานการศึกษาของไทย เนนใหเยาวชนมีทักษะที่จําเปนตอดํารงชีวิตและใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมในอนาคต มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผูเรียนในทักษะพื้นฐานตางๆ และการพัฒนา
ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 กับทักษะที่สําคัญ เชน การปรับตัว การคิดเปนระบบ การสรางสรรค
การแก ไ ขป ญ หา และการทํ า งานร ว มกั บ คนอื่ น ซึ่ ง เป น ทั ก ษะที่ นํ า ไปใช ไ ด ใ นสถานการณ ที่ ห ลากหลาย
(Delani, 2019) สภาพป ญ หาการศึ ก ษาของประเทศไทยจากการเปรี ย บเที ย บดั ช นี คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ป 2012-2015 จากการศึกษาพบวา มีปญ หาการศึกษาของประเทศไทยหลาย
ประการที่ยังพบอยูในปจจุบัน หนึ่งในปญหาที่สําคัญ ไดแก ปญหาคุณภาพครู พบวายังมีครูบางสวนที่ยังไมได
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มาตรฐานดานความรูที่ดีเพียงพอที่จะถายทอดใหกับผูเรียน ขาดทักษะที่จําเปนตางๆ นอกจากนี้ครูบางสวนยัง
ขาดความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปญหาหนี้สิน (Thongying, 2016)
ปญ หาทั้ ง หมดที่กลาวมาทํา ใหผลสัมฤทธิ์ ในการเรีย นการสอนของผูรับการศึก ษาหรื อผูเรีย นและคุณภาพ
การศึ กษาโดยรวมของประเทศลดลงไป (Wangmichongmi, 2017, p. 47) พบว า ปญ หาของครู ผูส อนใน
ปจจุบัน มี 2 ประการ คือ 1) ครูยังคงใชรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม 2) ครูผูสอนขาดจิตวิญญาณในความเปน
ครูและยังพบวาครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ สมรรถนะของ
ครูผูสอนดานการสื่อสารและการใชภาษา และสมรรถนะดานการวัดผลและการประเมินผล มีความสําคัญของ
ความต อ งการจํ า เป น พบว า ครู ข าดความรู แ ละความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ขาดทั ก ษะ
ขาดประสบการณในการสอน ขาดความรูดานภาษา เทคโนโลยีและในวิชาที่เกี่ยวของ ปญหาดานงบประมาณ
ที่ไมเพียงพอหรือมีจํากัด การแขงขันทางการศึกษาทําใหครูเกิดความเครียด (Atpaksa, 2014, p. 137-138)
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาสภาพบริบทและสภาพการจัดการศึกษา หนึ่งในปญหาที่ตองพัฒนาและเปน
ปญหาที่สําคัญคือปญหาการพัฒนาครู ซึ่งสถานศึกษาในสวนใหญพบวาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก การบริหาร
จั ด การยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ป ญ หาขาดแคลนครู ครู ไ ม ค รบชั้ น ครู ส อนไม ต รงตามวิ ช าที่ ถ นั ด
ทําใหครูบางสวนไมสามารถถายทอดประสบการณการเรียนรูได และยังพบวาครูบางสวนขาดทักษะที่จําเปนใน
การจัดการเรียนการสอน การมุงเนนการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนครูมืออาชีพสามารถจัด
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0 เพื่อใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม โดยดําเนินการ จัดหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยง
กับความกาวหนาในวิชาชีพ ใหครูมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความรูความสามารถจัดการเรียนรูใน
โรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (Saraburi Primary Educational Service Area Office, 2020)
จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูในทักษะศตวรรษที่ 21 นั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และจําเปนตอครูที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเององคกรหรือหนวยงานที่สังกัดใหประสบผลสําเร็จ ในการใชทักษะในยุคศตวรรษใหมนี้
ผูประกอบวิชาชีพจําเปนตองมีการพัฒ นาตนเพื่อใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูประกอบ
วิชาชีพครูซึ่งมีหนาที่และบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูใหมีความรู
ทักษะ ทัศนคติแหงความเปนพลเมืองดีของสังคม ยิ่งตองมีการพัฒนาตนเองดวยระบบกระบวนการที่มีคุณภาพ
และตอเนื่อง (Jeenawath, 2016, p. 17) ผูวิจัยมีความสนใจ ในการศึกษาความตองการจําเปนการพัฒ นา
ทักษะที่จํา เปน สําหรั บครูประถมศึกษา เพื่อมุง ศึกษาพัฒ นาแนวทางพัฒ นาครูและบุ คลากรที่เ กี่ยวของใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาสภาพที่ เปน อยูจริ ง และสภาพที่พึง ประสงคของการพัฒ นาทัก ษะที่จําเป นสําหรับครู
ประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
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2. เพื่อศึกษาการจัดลําดับความตองการจํ าเปนการพัฒ นาทักษะที่จํา เปนสําหรับครูประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยตองการที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี โดย
ไดสังเคราะหงานวิจัยของ สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ (Chaloeisap et al., 2011), วิจารณ พานิช (Panich,
2010), ขจรศักดิ์ บัวระพันธ (Buaraphan, 2012), สมเกียรติ ตั้ง กิจวานิชย และคณะ (Tangkitwanit et al.,
2011), ไพฑูรย สิน ลารัตน (Sinlarat, 2012), ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (Jindanurak, 2014), อัครเดช นีละโยธิน
(Nilayothin, 2014), ประเสริ ฐ ผลิ ตผลการพิ มพ (Phalitphonkanphi, 2014), สุ วิ ธิ ดา จรุ งเกี ยรติ กุ ล
(Jroongkiatkul, 2016), NCREL & Metiri Group (2003), Trilling and Fadel (2009), National Research
Council (2011), Kay (2012 ), International Society for Technology in Education (2014), World
Economic Forum (2015), Partnership for 21st Century Skills (2017) โดยศึกษาการพัฒนาทักษะที่จําเปน
สํ า หรั บ ครู ป ระถมศึ ก ษา ได แ ก 1) ด า นความคิ ด สร า งสรรค แ ละนวั ต กรรม 2) ด า นการทํ า งานเป น ที ม
3) ดานการสื่อสาร 4) ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล 5) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ดังภาพที่ 1
ทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
1) ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
2) ดานการทํางานเปนทีม
3) ดานการสื่อสาร
4) ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล
5) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ

ความตองการจําเปนการพัฒนาทักษะที่จําเปน
สําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปน
ปจจุบันโลกมีวิวัฒนาการความเจริญ กาวหนาทุกๆ ดานเปนไปอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสั ง คมที่เกิด ขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เปน ทัก ษะที่จํ าเป นอยา งยิ่ง ตอการดํา รงชีวิ ตของ
ประชาชนคนไทย ซึ่ ง ความเปลี่ ย นแปลงอย า งเห็ น ได ชั ด คื อ ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่อสารที่ไรพรมแดน ขาวสาร การกระจายตัวของประชากรในโลกยุคปจจุบันนี้ระบบการศึกษาก็จําเปนตอง
ปรับตัวเชนเดียวกัน การเรียนการสอนในหองเรียนจากรูปแบบเดิมจะเปลี่ยนไป มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
มากขึ้น ผูเรี ยนและผู สอนสามารถแลกเปลี่ ยนการเรีย นรูซึ่ ง กัน และกันได ความรูไ ม ถูกจํ ากัด ใชเ ฉพาะใน
หองเรียนอีกตอไป ดังนั้นครูในฐานะเปนผูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนจะตองมีมาตรฐานดานความรูและทักษะที่
จํา เป น ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ตอบสนองเยาวชนที่ จ ะเป น อนาคตของสัง คม จากการศึก ษาสภาพการจั ด
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การศึกษา หนึ่ง ในปญหาที่ตองพัฒนาและเปนปญหาที่สําคัญ คือ ปญ หาการพัฒนาครู ครูบางสวนที่ยังไมไ ด
มาตรฐานด า นความรู ขาดทั ก ษะที่ จํ า เป น บางส ว นยั ง ขาดความตระหนั ก ในหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปญหาหนี้สิน ปญหาทั้งหมดที่กลาวมาทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนของ
ผูเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศดวย ดังนั้นครูจึงตองมีการประเมิน และพัฒนาตนเองใหเปน
ครูมืออาชีพ ใหสามารถจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ทั ก ษะในการทํ า งาน การติ ด ต อ สื่ อ สาร การทํ า งานเป น ที ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถปรับตัวกับสังคมไดดี จะเห็นไดวาทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนตอครู
ที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนไดอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและองคกร
หรือหนวยงานที่สังกัดใหประสบผลสําเร็จ ผูประกอบวิชาชีพครูจําเปนตองมีการพัฒนาตนเพื่อใหพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีหนาที่และบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติแหงความเปนพลเมืองดีของสังคม มีการพัฒนาดวยระบบและกระบวนการที่
มีคุณภาพและตอเนื่อง (Panich, 2012; World Economic Forum, 2015; Thongying, 2016; Jeenawath,
2016; Delani, 2019; Saraburi Primary Educational Service Area Office, 2020)
องคประกอบของทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบดานทัก ษะที่จํา เปนสํ าหรับครูประถมศึกษา จัง หวัดสระบุรี โดยไดใ ช
แนวคิ ด ตามแนวทางการพั ฒ นาทั กษะที่ จํ า เป น สํ า หรับ ครู ประถมศึ กษาของ สุ ขุ ม เฉลยทรั พ ย และคณะ
(Chaloeisap et al., 2011), วิ จ ารณ พานิ ช (Panich, 2010), ขจรศั ก ดิ์ บั ว ระพั น ธ (Buaraphan, 2010),
สมเกี ย รติ ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย และคณะ (Tangkitwanit et al., 2011), ไพฑู ร ย สิ น ลารั ต น (Sinlarat, 2012),
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (Jindanurak, 2014), อัครเดช นีละโยธิน (Nilayothin, 2014), ประเสริฐ ผลิตผลการ
พิมพ (Phalitphonkanphi, 2014), สุวิธิดา จรุง เกียรติกุล (Jroongkiatkul, 2016), NCREL & Metiri Group
(2003), Trilling and Fadel (2009), National Research Council (2011), Kay (2012 ), International
Society for Technology in Education (2014), World Economic Forum (2015), Partnership for
21st Century Skills (2017) โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาองคประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะที่จําเปน
สําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการความคิดที่ไดมาจาก
หลากหลายวิธีประยุกตใชความรูที่มีเพื่อสรางแนวคิดใหม เชน การระดมสมอง การสรางความคิดใหมที่มีคุณคา
ริเริ่ม คิดหลายมิติ หลายมุมมอง หลายทิศทาง คิดไดกวางไกล รวมถึงการวิเคราะห ประเมินเพื่อปรับปรุงให
เกิดการพัฒนาความคิดของตนเองอยูเสมอ สามารถนําความรูเดิมมาปรับปรุง ขัดเกลา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด สื่ อ สารความคิ ด กั บ ผู ร ว มงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น อย า งสร า งสรรค
เปดกวางรับแนวคิดใหมๆ ทํางานอยางริเริ่มสรางสรรคและเขาใจขอจํากัดที่เปนจริง นําความคิดริเริ่มไปใชให
เกิดประโยชนตองานที่ทําพัฒนาใหผลงานนั้นเปนนวัตกรรม
องคประกอบที่ 2 ดานการทํางานเปนทีม หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคลอื่นในทีมและ
นอกทีมที่มีความหลากหลาย มีความยืดหยุน ใหเกียรติใหความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
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ทุมเทมุง มั่น เพื่อใหบรรลุเป าหมายรวมกัน เห็นคุณคา ของผูรวมงาน ยอมรับความแตกตาง คํานึง ถึง ความ
หลากหลายของแตละคน รับฟง ขอเสนอแนะหรือความคิดใหมๆ ประสานงานกันอยูเสมอๆ ในทุกๆ ดาน
รับผิดชอบในภารกิจงานรวมกันเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
องคประกอบที่ 3 ดานการสื่อสาร หมายถึง การแสดงออกซึ่ง กระบวนการถายทอดสารนั้นออกได
อยางตรงประเด็นชัดเจนมีประสิทธิภาพ เปน การนําเสนอความคิดอยางมีประสิทธิผล ทั้ง การพูด การเขียน
การใช สัญ ลั กษณ และการกระทํา อยา งหลากหลาย เชน การนํ า เสนอความรู การถา ยทอดโดยการสอน
การกระตุน การโนม นาวตางๆ สามารถที่ จะเขาใจผูฟง ที่เรากํ าลัง สื่อสารดวย สามารถจับความสนใจของ
ผูรับสาร มีทักษะในการผลิตสื่อ สามารถนําเอาสื่ อและเทคโนโลยี มาใชใ นการสื่อ สาร เลื อกใชสื่อ ไดอยา ง
เหมาะสม สามารถประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของสื่อที่นํามาใชได มีการรับฟงอยางเขาใจ สื่อสารได
หลากหลายภาษาในสภาพบริบทที่ตางกัน
องคประกอบที่ 4 ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล หมายถึง มีความสามารถ มีทักษะในการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ รูแหลง ที่จะเขาถึง ขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลกอนนําไปใช
สามารถใชขอมู ลสารสนเทศได อยางสรางสรรค นํา ขอมูลสารสนเทศมาใช ใหเกิดประโยชนตอการทํางาน
การศึ ก ษาหาความรู การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต คํา นึ ง ถึ ง จริย ธรรมและกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บการใช ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาอัตลักษณและขอมูลสวนบุคคลของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพการใชขอมูลทั้งของ
ตนเองและผูอื่น มีความสามารถในการบริหารเวลาในการใชสื่อสัง คมออนไลนเพื่อใหเกิดสมดุลระหวางโลก
ออนไลน และโลกภายนอก การรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นบนโลก
ออนไลน มีความรูในงานลิขสิทธิ์และเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
องคประกอบที่ 5 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง การใชเหตุผล มีการใชรูปแบบของเหตุผลที่
หลากหลาย การอุ ป มาอุ ป ไมย การใช เ หตุ ผ ลนั้ น ให เ หมาะกั บ สถานการณ ที่ เ ผชิ ญ มี ก ารคิ ด เชิ ง ระบบ
การรวบรวมขอมูลตางๆ และนําขอมูลมาเปนแนวทางการแกปญหา การวิเคราะหขอมูลพิจารณาหาทางเลือก
เพื่อติดสิน ใจแกปญ หาอยางรอบคอบและนําไปสูทางเลือ กในการแก ปญ หาที่ดีที่สุ ด มีความยื ดหยุน และมี
ความสามารถในการปรับตัว มีการจัดลําดับความสําคัญ ของงาน การวางแผนและการบริหารงาน สามารถ
ทํางานไดดวยตนเองอยางอิสระ ความรับผิดชอบ เชื่อถือได สามารถจัดการตอคําวิจารณ ชี้แนะและนําผูอื่น
เพื่อใหบรรลุเ ปาหมาย ทัก ษะในการเขา ถึง คน เขาใจความแตกต างระหวางบุค คล มีทักษะความเปนผูนํา
สามารถประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดในสังคมแหงการเรียนรู เปดรับแนวคิดและคุณคา
ที่แตกตาง ใหความเคารพกับผูคนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ดานประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จํานวน 256 โรงเรียน จํานวน 3,164 คน
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กลุมตัวอยาง ไดจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และขนาด
ความคลาดเคลื่อนรอยละ ±5 ของ ศิริชัยกาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท และดิเรก ศรีสุโข (Kanjanawasee,
Pitayanon, & Srisukho, 2008, p. 107-108) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงเปนชั้นภูมิ (stratified random
sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 359 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 สภาพที่เปนอยูจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการพัฒนา ทักษะที่จําเปนสําหรับครู
ประถมศึกษา โดยการใชรูปแบบการตอบสนองคู (dual-response format) ชนิด 5 ระดับ แบงออกเปน 5
ดาน ไดแก 1) ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 2) ดานการทํางานเปนทีม 3) ดานการสื่อสาร 4) ดาน
ความเปนพลเมืองดิจิทัล 5) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช (try out) โดยใช ก ลุ ม ตั ว อย า งในการทดลอง เพื่ อ หาค า
ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช วิธี หาคา สั มประสิท ธิ์ แอลฟาของ Cronbach โดยมี ค า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.957 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามพร อ มทั้ ง หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ไ ปยั ง โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ เ ป น
กลุม ตัว อยา ง เพื่ อขออนุ ญ าตในการเก็ บข อมูล โดยใชวิ ธีก ารเก็บ รวบรวมข อมูล ดว ยตนเองและไปรษณี ย
ได แ บบสอบถามที่ ผ า นการตรวจคั ด เลื อ กความสมบู ร ณ ข องการตอบแบบสอบถาม จํ า นวน 325 ฉบั บ
คิดเปนรอยละ 90
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เปนอยูจริงและสภาพที่พึ่งประสงคของ
การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี โดยหาคาเฉลี่ย (X̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี มาจัดเรียงลําดับโดยใชโดยใชดัชนีความสําคัญของลําดับความตองการจําเปน PNIModified โดย
เรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตามลําดับจากมากไปหานอย
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก ค า ร อ ยละ (percentage) ค า ความถี่ (frequency) ค า เฉลี่ ย (mean) ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. คาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน (Wongwanich, 2007) คํานวณโดยใชสูตรดังนี้
PNIModified = (I - D) / D
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เมื่อ PNIModified หมายถึง ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
I
หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเปน
D
หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนอยูจริง
สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ความตองการจําเปนการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี สรุปผลการวิจัย
ดังนี้
1) ผลการวิจัยสภาพที่เปนอยูจริงของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก (X̅ =4.34, S.D.=0.59) เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า สภาพที่ เ ป น อยู จ ริ ง
ดานการทํางานเปน ที ม มี คาเฉลี่ ยสูง สุด อยูใ นระดับมาก (X̅ =4.45, S.D.=0.57) รองลงมา ด านความเป น
พลเมื อ งดิ จิ ทั ล (X̅ =4.40, S.D.=0.60) ด า นทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (X̅ =4.38, S.D.=0.58) ด า นการสื่ อ สาร
(X̅ =4.26, S.D.=0.64) และดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (X̅ =4.24, S.D.=0.61) ตามลําดับ และผล
การศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่ สุ ด (X̅ =4.83, S.D.=0.40) เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า สภาพที่ พึ ง ประสงค ด า นการทํ า งานเป น ที ม
มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด (X̅ =4.88, S.D.=0.35) รองลงมา ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล (X̅ =4.85,
S.D.=0.40) ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (X̅ =4.83, S.D.=0.40) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ (X̅ =4.83,
S.D.=0.40) และดานการสื่อสาร (X̅ =4.79, S.D.=0.46) ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา สภาพที่เปนอยูจริง มีค่ําเฉลี่ยต่ํากวาสภาพที่พึงประสงค
ทุกดาน แสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ทุกดานเปน
ความตองการจําเปนทุกขอ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สภาพที่เปนอยูจริงและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี
การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
1. ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
2. ดานการทํางานเปนทีม
3. ดานการสื่อสาร
4. ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล
5. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ
คาเฉลี่ยรวม

สภาพทีเ่ ปนอยูจริง
X̅ S.D. ระดับ
4.24 0.61 มาก
4.45 0.57 มาก
4.26 0.64 มาก
4.40 0.60 มาก
4.38 0.58 มาก
4.34 0.59 มาก
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X̅

4.83
4.88
4.79
4.85
4.83
4.83

สภาพทีพ่ ึงประสงค
S.D.
ระดับ
0.40
มากที่สุด
0.35
มากที่สุด
0.46
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด

Journal of Rattana Bundit University
Vol. 16 (2) July – Dec. 2021 99
Priority needs / Preecha Narasree and Tongluck Boontham p. 91-104.

2) ผลการวิเคราะหประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี โดยการเรียงลําดับความสําคัญของขอมูล Modified Priority Need Index : PNIModified ซึ่งเปน
ดัชนีเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมินความแตกตาง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การจัด เรี ยงของความตอ งการจํ าเป น ของการพั ฒ นาทั ก ษะที่ จํา เปน สํ า หรั บ ครู ป ระถมศึ ก ษา
จังหวัดสระบุรี ในแตละดาน
การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ
ครูประถมศึกษา
1. ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
2. ดานการทํางานเปนทีม
3. ดานการสื่อสาร
4. ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล
5. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ

คาเฉลี่ยสภาพ
ที่เปนอยูจริง
4.24
4.45
4.26
4.40
4.38

คาเฉลี่ยสภาพ
ที่พึงประสงค
4.83
4.88
4.79
4.85
4.83

PNIModified

ลําดับ

0.140
0.097
0.125
0.103
0.111

1
5
2
4
3

จากตารางที่ 3 พบวา การจัดเรียงของความตองการจําเปนของการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครู
ประถมศึกษา จัง หวัด สระบุรี พบวา ความตองการจํ าเปนเรียงลําดับจากมากไปหาน อย 1) ด านความคิ ด
สรางสรรคและนวัตกรรม 2) ดานการสื่อสาร 3) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 4) ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล
และ 5) ดานการทํางานเปนทีม ดังนี้
ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พบวา ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก 1) การนํา
นวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 2) การนําความรูเดิมมาประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณใหม
3) การใชกระบวนการคิดเพื่อสรางหรือพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ดานการสื่อสาร พบวา ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก 1) การสื่อสารไดหลายภาษาในบริบท
ที่ตา งกั น 2) การมีทั กษะในการผลิต สื่อ เพื่ อนํ ามาใชในการสื่ อสาร 3) การนํ าเสนอความคิด ผา น การพู ด
การเขียน หรือสัญลักษณ ใหผูอื่นรับทราบ
ดานทักษะชีวิตและอาชีพ พบวา ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก 1) การสงเสริมบุคลากร
ปฏิ บัติ ง านให เ กิด โปร ง ใส มี ความน าเชื่ อถื อ สามารถเป น ที่ พึ่ ง พาได ของผูร วมงาน 2) การหาแนวทางใน
การแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ 3) สงเริมการจัดการตอคําวิจารณเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น
ดานความเปนพลเมืองดิจิทัล พบวา ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก 1) การสงเสริมบุคลากร
ให มี ก ารสั ง เคราะห ข อ มูล สารสนเทศก อ นนํ า ไปใช 2) การส ง เสริ ม ทัก ษะการใชค อมพิ ว เตอร / แท็ บ เลต/
สมารตโฟน สืบค น ขอมูล สารสนเทศไดอย างถูกต องสอดคลองกับ ความตอ งการ 3) สง เสริมการรับมือกั บ
การคุกคามทางโลกออนไลนไดอยางเหมาะสม
ดา นการทํา งานเปน ที ม พบว า ความต อ งการจํ า เป น 3 ลํ า ดั บแรก ไดแ ก 1) การส ง เสริ ม ทั ก ษะ
ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู อื่ น ในสถานการณ ต า งๆ ได 2) การส ง เสริ ม ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู อื่ น ในที ม
และนอกทีม ได 3) การสงเสริมบุคลากรใหมีการประสานงานกับเพื่อนรวมงานอยูอยางมีประสิทธิภาพ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมินความตองการจําเปนสภาพการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรี ดังนี้
ลําดับที่หนึ่ง ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พบวา ความตองการจําเปนที่ตองพัฒ นาลําดับ
แรกคือ การนํา นวัตกรรมมาใชเพื่อพั ฒ นาการปฏิบัติ ง าน ทั้ง นี้อาจเกิดจากครูไ มมี ประสบการณใ นการใช
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมที่เนนการบรรยาย ยึดครูเปนศูนยกลาง ซึ่ง
แสดงใหเห็น วาผูบริหารควรมีนโยบายสงเสริมครูในการใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน การทํางาน สราง
เครือขายใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการใชนวัตกรรม สอดคลองกับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (Ritjaroon, 2016,
p.83-85) กลาววา การใชนวัตกรรมเพื่อชวยแกปญหาในการจัดการเรียนรูของครู ปญหาที่มักพบอยูเสมอคือ
ครูสวนใหญยังคงยึดรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาดความสนใจ ครูควร
ศึกษาคนหาวิธีการหรือนวัตกรรมจัดการ เรียนรูที่เนนผูเปนสําคัญ มาใชในการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมี
บทบาทในการเรียนรูมากขึ้น และเปนฝายลงมือปฏิบัติมากขึ้น สอดคลองกับ อัจศรา ประเสริฐสิน, เทพสุดา
จิวตระกูล และจอย ทองกลอมศรี (Prasertsin, Jiotrakul, & Thongklomsee, 2017) ที่กลาววา ในแตล ะ
โรงเรียนมีนโยบาย สนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม และสงเสริมใหครูจัดหานวัตกรรมทางการศึกษาใหแก
นักเรียน การศึก ษาเกี่ย วกับการจัดทําสื่อ และการวิจัยในชั้นเรีย น การเชิญ วิทยากรมาอบรมใหค วามรูแ ก
บุค ลากรอย า งสม่ํา เสมอเพื่ อ กระตุน ครู ผู ส อนให ไ ด เรี ย นรู แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมอยู เ สมอ โดยใหค รู ไ ด ทํ า
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนและเปนสื่อที่ ใชไดจริง มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเสนอ
ชิ้นงานนวัตกรรมใหครูทานอื่นทราบ
ลําดับที่สอง ดานการสื่อสาร พบวา ความตองการจําเปนที่ตองพัฒนาลําดับแรกคือ การสื่อสารได
หลายภาษาในบริบทที่ตางกัน ทั้ง นี้อาจเกิดจากครูสวนใหญไ มไ ดจบเอกทางดานภาษาโดยเฉพาะหรือเรียน
หลักสูตรสองภาษา และอาจเพราะระบบการสอนที่เนนการเรียนไวยากรณ สอนใหอานเรียนแลวไมไดใชงาน
การสื่อสารสวนใหญใชภาษาถิ่นหรือภาษากลางเปนหลัก สอดคลองกับ อรรชนิดา หวานคง (Wankhong,
2016, p.7) กล า วว า การสื่ อ สารได ห ลายภาษาเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการติ ด ต อ การแสวงหาความรู
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ชวยพัฒนาผูเรียนใหมี
ความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึง องคความรูตางๆ ไดงายและ
กวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Office of the Basic Education Commission, 2021) ใหความสําคัญอยางมากเกิดมีนโยบายการยกระดับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วาป 2564 ยกใหเปนปแหงการเดินหนายกระดับภาษาอังกฤษ ของขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาและนัก เรียน โดยสวนข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ขณะนี้ไ ด
กําหนดกรอบสมรรถนะไว วา ครูผูสอนจะตองมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับ A และเจาหนาที่ระดับ
ปฏิ บั ติ ง านความรู ภ าษาอั ง กฤษจะต อ งอยู ใ นระดั บ B ตามตั ว วั ด มาตรฐานสากล หรื อ The Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยมีการวางแผนใหครูมีสมรรถนะความรู
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ดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหเขารับการพัฒนาหลักสูตรผานระบบออนไลน เพื่อกระตุนการเรียนรูดานภาษาใหแก
ครูมากขึ้น
ลํ า ดั บ ที่ ส าม ด า นทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ พบว า ความต อ งการจํ า เป น ที่ ต อ งพั ฒ นาลํ า ดั บ แรกคื อ
ครูปฏิบัติงานใหมีความนาเชื่อถือ สามารถเปนที่พึ่งพาไดของผูรวมงาน ทั้งนี้อาจเกิดจากครูควรมีประสบการใน
การสอนและการทํางาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไมไดมีภาระงานสอนเพียงอยางเดียวอาจมีงานนอกเหนือจาก
งานสอน เชน งานธุรการ งานพัสดุ การเงิน ซึ่งงานเหลานี้เปนงานที่ครูตองเรียนรูหากขาดทักษะอาชีพอาจ
สงผลตอกระบวนการทํางานหรือขอกฎระเบียบของทางราชการ สอดคลองกับ สํานักงานสงเสริมสังคมแหง
การเรียนรูและคุณภาพชีวิตเยาวชน (Quality Learning Foundation, 2014) พบวา กิจกรรมภายนอกชั้น
เรียนที่กระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครู ใน 1 ป มีจํานวนวันเปดเรียนทั้งหมด 200 วัน ครูใชเวลากับ
กิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไมใชการจัดการเรียนการสอน เฉพาะวันธรรมดาถึง 84 วัน หรือคิดเปนรอยละ 42
เปนการประเมินของหนวยงานภายนอก การแขงขันทางวิชาการ รวมทั้งการอบรมจากหนวยงานภายนอกดวย
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ Lawrence Baines (อ า งถึ ง ใน เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ ศั ก ดิ์ , 2551) (Charoenwongsak,
2008) พบว า การใช เ วลาของครู แ ละ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นของสหรั ฐ อเมริ ก าหมดไปกั บ สิ่ ง ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงไมสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได
ลํ า ดั บ ที่ สี่ ด า นความเป น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล พบว า ความต อ งการจํ า เป น ที่ ต อ งพั ฒ นาลํ า ดั บ แรกคื อ
ดานการสั ง เคราะห ขอมู ลสารสนเทศกอ นนํา ไปใช ทั้ง นี้เ กิด จากผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเขาสู สัง คมผูสูง อายุ การประเมิ นความนาเชื่ อถือของขอมู ล
แหลงที่มาของสารสนเทศ ขาดวิจารณญาณในการกลั่นกรองเนื้อหา แสดงใหเห็นวาครูควรไดรับการพัฒนาดาน
การประเมิน วิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศที่สืบคนจากแหลงตางๆ ใหตรงกับความตองการ นาเชื่อถือ โดย
ผานการดู อาน ฟง สัง เคราะหจัดกลุมและสรางความสัมพันธของสารสนเทศ ใหครูทันตอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการวางแผนการใชงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับ ปรีดา กลั่น แกว (Klankaew, 2009) ปญหาที่พบสําหรับครูผูสอน ที่เห็นไดชัดเจน เปนปญหาดานการใช
เทคโนโลยี ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสง ผลตอความเจริญ กาวหนาโดยรวม แตขาด
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ ขาดกลไกประสานงานที่ชัดเจนใน
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางพอเพียง และเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ และสัง คมเปน สิ่ง ที่เปนปญ หา สอดคลองกับ ฮาเวิรด ยั ง ส (Youngs, 2018) กลาวว า
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองเตรียมความพรอมใหนักเรียน รับนโยบาย Thailand 4.0 คือ 3R8C ซึ่ง
ไดแก 3R Reading อานออก (W)Riting เขียนได (A)Rithmatic มีทักษะในการคํานวณ 8C Critical Thinking
and Problem Solving มีทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห และแกไ ขป ญ หาได Creativity and Innovation คิ ด
อย า งสร างสรรค คิ ด เชิ ง นวั ต กรรม Collaboration Teamwork and Leadership ให ความร ว มมื อ ในการ
ทํางานเปนทีมมีภาวะผูนํา Communication Information and Media Literacy มีทักษะในการสื่อสารและ
รูเทาทัน สื่อ Cross-Cultural Understanding มีความเขาใจความแตกตางทางวัฒ นธรรมComputing and
ICT Literacy มีทักษะการใชคอมพิวเตอร และรูเทาทันเทคโนโลยี Career and Learning Skills มีทักษะทาง
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อาชีพ และกระบวนการเรียนรูตาง ๆ Compassion มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญ
ลําดับที่หา ดานการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความตองการจําเปนที่ตองพัฒนาลําดับ
แรกคือ การสงเสริมทักษะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นในสถานการณตางๆ ได ทั้งนี้เนื่องจากครูสวนใหญยังขาด
ความรวมมือกับผูรวมงาน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการกําหนดเปาหมายในการทํางานที่คลุมเครือ การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบไมชัดเจนสมาชิกในทีมบางคนขาดการมีสวนรวม ขาดการประสานงานที่ดี ความแตกตาง
ทางดานเพศ อายุ และวิธีการทํางานที่ตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารควรสงเสริมครูมีทักษะในการทํางาน
เปนทีม โดยเปดโอกาสใหครูไดรับบทบาทผูนํา ผูตาม การหลีกเลี่ยงความขัดแยง มองเปาหมายในการทํางาน
เปนหลัก และสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน สอดคลองกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2014) ที่ไดกลาววา ทักษะ
การสื่อสารและการรวมมือ ในดานการทํางานรวมกับผูอื่นนั้น เปนความสามารถในการทํางานเปนทีมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดการยอมรับในทีมงานที่หลากหลาย มีความยืดหยุน และประนีประนอม เพือ่ ใหเกิด
ประโยชน และบรรลุเปาหมายรวมกัน มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน และเห็น คุณคาของผูรวมงานใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีมงาน สอดคลองกับ อนุชา โสมาบุตร (Somabut, 2017) ที่ไดกลาววา การทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยมีความสามารถในการเปนผูนําในการทํางาน และเกิดการยอมรับในทีมงาน มีกิจกรรม
การทํางานที่สรางความรับผิดชอบ และกอใหเกิดความสุขในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามที่มุงหวัง
สรางการมีสวนรวมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแตละคนมองเห็นคุณคาของการทํางานเปนหมูคณะ
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถนํ า ผลการวิ เ คราะห ค วามต อ งการจํ า เป น ไปเป น แนวทาง
การพัฒนาสงเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางนโยบาย ในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา หรือจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
ความสามารถของครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป
1.2 ระดับสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา สามารถนําผลการวิเคราะหความตองการจําเปนไปเปน
แนวทางการแกปญ หาการพัฒนาบุคลากรตามความตองการจําเปนใหบุคลากรเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่และหนวยงานตนสังกัด
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครู ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
2.2 ปจจัยที่สงผลตอการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
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