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การเรียนกระตุ้นความคิด

ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ส�ำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมโลกมีการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ สังคมไทยจึงควรมีการเตรียมพร้อม
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เมื่อมี
การรวมกลุม่ ของประเทศในเขตอาเซียนเพือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายด้ า นโดยเฉพาะด้ า นเศรษฐกิ จ และย่ อ มตามมาด้ ว ยความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันระหว่างประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ การเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้องอาศัยประชากรที่มีคุณภาพ
ซึง่ พืน้ ฐานความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีถอื เป็นรากฐาน
ส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นอกจากนี้ องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยียงั เกีย่ วข้องกับ
วิถชี วี ติ ของทุกคนในสังคม
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับ
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ การจัดการ
เรียนการสอนมีองค์ประกอบหลายอย่าง
และหนึ่งในนั้นคือผู้สอนหรือครูซึ่งเป็น
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญเพราะครูเป็นบุคคล
ที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาครู
ให้ มี คุ ณ ภาพเสี ย ก่ อ น เพราะจากการ
ศึกษาของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษาพบว่าในการจัดการเรียนการสอนยัง
มีปัญหาด้านครูอีกหลายปัญหา เช่น ครูมี
ศักยภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน หรื อ การพั ฒ นาอบรมครู ไ ม่

สอดคล้องกับความต้องการของครู การที่
จะพัฒนาให้ได้ผลนั้นย่อมต้องทราบก่อน
ว่าครูขาดสมรรถนะด้านใดและต้องการได้
รับการพัฒนาด้านใดบ้าง ดังนั้นจึงจ�ำเป็น
ต้องมีการศึกษาให้ทราบแน่ชัดก่อนเพื่อ
ให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ
ของครู ซึง่ ในบทความนีจ้ ะชีใ้ ห้เห็นว่าควร
ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาครูด้าน
ใดก่ อ นหรื อ หลั ง สาเหตุ ใ ดที่ ท� ำ ให้ ค รู
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง และมีแนวทางใดทีจ่ ะ
ช่วยแก้ไขปัญหาของครูได้ ซึ่งองค์ความรู้
เหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
วิจัยประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ก่อนที่จะกล่าวถึงสมรรถนะต่าง ๆ

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีค่ รูจำ� เป็น
ต้องได้รับการพัฒนามี สิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ ความ
เข้าใจกันก่อนคือ การประเมินความต้องการ
จ�ำเป็น (needs assessment) ซึ่งการ
ประเมินความต้องการจ�ำเป็นนีเ้ ป็นกระบวน
การเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
สภาพทีค่ วรจะเป็น (what should be) และ
สภาพทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงในปัจจุบนั (what is) หาก
พบว่ามีความแตกต่างระหว่าง 2 สภาพใน
ลักษณะที่สภาพที่ควรจะเป็นนั้นคาดหวัง
ไว้สงู แต่สภาพทีเ่ ป็นจริงนัน้ ต�ำ่ กว่ามาก ก็จะ
เกิดเป็นช่องว่างและเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หากช่องว่างนัน้ กว้างแสดงว่า
จ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาอย่างเร่งด่วนก่อน
ทีจ่ ะเกิดผลเสียหาย
ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 กันยายน- ตุลาคม 2557
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กระบวนการประเมินความต้องการจ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศครอบคลุมประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
• การระบุความต้องการจ�ำเป็น
• การวิเคราะห์หาสาเหตุ
• การก�ำหนดทางเลือกในการแก้ปญั หา
หากด�ำเนินการครบทัง้ 3 ขัน้ ตอนนีเ้ รียกว่าเป็นการประเมิน
ความต้องการจ�ำเป็นแบบสมบูรณ์ (complete needs assessment
research) การศึกษาด้วยวิธีการประเมินความต้องการจ�ำเป็น
จะท�ำให้ได้ผลลัพธ์ที่น�ำไปสู่การพัฒนา อีกทั้งยังสามารถใช้
ประโยชน์ จ ากผลที่ ไ ด้ ทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและการปฏิ บั ติ
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นครูวทิ ยาศาสตร์
ครูคณิตศาสตร์และครูเทคโนโลยี ทุกช่วงชัน้ จากโรงเรียนทุกสังกัด
ทั่วประเทศ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota
sampling) ทัง้ นีไ้ ด้สมุ่ หน่วยตัวอย่างจากรายชือ่ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ส�ำหรับสมรรถนะในการ
พัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยสมรรถนะ 7 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
(2) ด้านการเขียนแผน/ออกแบบการจัดการเรียนรู้
(3) ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้
(4) ด้านการวัดผลประเมินผล
(5) ด้านสือ่ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
(6) ด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน
(7) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ค�ำนวณดัชนีความต้องการจ�ำเป็นโดยใช้วธิ ี
PNIModified วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล

ภาพที่ 1 ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพส�ำหรับครูวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
นิตยสาร สสวท.

ครูสว่ นใหญ่จำ� เป็นต้องได้รบั การพัฒนาด้านใดเป็นล�ำดับแรก
ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน เป็นล�ำดับแรก (ดังภาพที่ 1)
ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ครู วิ ท ยาศาสตร์
ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยีสว่ นใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนทีถ่ กู ต้อง ครูอาจไม่ทราบแน่ชดั ว่าการวิจยั
ในชัน้ เรียนคืออะไร มีกระบวนการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนอย่างไร จะเริม่ ต้น
จากตรงไหน แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
แม้กระทัง่ ตัวคุณครูเองควรต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจยั
ในชัน้ เรียนและเร่งพัฒนาให้ครูสามารถท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพเพือ่ ให้ครูได้นำ� ผลการวิจยั ไปปรับใช้กบั การเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ดังในประเทศฟินแลนด์ซงึ่ ถือว่าเป็น
ประเทศหนึง่ ทีม่ รี ะบบการศึกษาดีทสี่ ดุ ในโลกเนือ่ งจากมีผลคะแนน
จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) สูงทัง้ ด้านการอ่าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตงั้ แต่ปี 2000 เป็นต้นมา และจากการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเวิลด์
อีโคโนมิกฟอรัม (World Economic Forum) ปี 2013 ฟินแลนด์
อยูใ่ นอันดับที่ 3 รองจากสวิตเซอร์แลนด์และสิงคโปร์ เมือ่ ศึกษาและ
วิเคราะห์การจัดการศึกษาในฟินแลนด์พบว่าปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ที่
ท�ำให้การศึกษาของประเทศนีป้ ระสบความส�ำเร็จสูงคือ ครูใช้การวิจยั
เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (สุภกร บัวสาย, 2556)
ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาครูควรให้ความส�ำคัญด้าน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือ
กระบวนการพัฒนาครูทเี่ น้นให้ครูเกิดทักษะการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ซึง่ เน้นให้มกี ารปฏิบตั แิ ละมีผใ้ ู ห้คำ� ปรึกษาอย่างจริงจัง
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ภาพที่ 2 ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพส�ำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อะไร คือสาเหตุหลักทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการจ�ำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะของครู
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ลสิ เรลเพือ่ หาปัจจัยที่
เป็นสาเหตุให้ครูมคี วามต้องการจ�ำเป็นทีจ่ ะพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเอง (โมเดลลิสเรลดังภาพที่ 2) การวิเคราะห์ลสิ เรลนี้ เป็นวิธที าง
สถิตทิ ใี่ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการก�ำหนดค่าอิทธิพลของ
สาเหตุวา่ ปัจจัยใดเป็นสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อความต้องการจ�ำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะของครูมากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นสถิตทิ ใี่ ช้กนั มากเพราะท�ำให้
ได้คำ� ตอบทีม่ คี วามหนักแน่นมากพอ เนือ่ งจากเป็นวิธที ตี่ อ้ งมีทฤษฎี
สนับสนุน และผลจากการวิเคราะห์ลสิ เรลครัง้ นีพ้ บว่า การทีค่ รูมี
ภาระงานมาก เป็นสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ครูมคี วามต้องการจ�ำเป็นทีจ่ ะ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู เพราะครูไม่ได้
มีหน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีงานอืน่ ๆ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอีกหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานสารสนเทศต่าง ๆ งานเหล่านี้
ท�ำให้ครูตอ้ งแบ่งเวลาไปกับการจัดท�ำเอกสารรายงาน ซึง่ บางงานอาจ
ไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อครูได้รับภาระงาน

หลายอย่าง ดังกล่าว ท�ำให้ไม่มเี วลาเพียงพอในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ครูจงึ ต้องการพัฒนาตนเองในด้านนีใ้ ห้มศี กั ยภาพ
เพียงพอให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากภาระงาน ยังมีปจั จัยอืน่ อีกทีเ่ ป็นสาเหตุหลัก ๆ ทีท่ ำ� ให้
ครูตอ้ งการพัฒนาตนเองคือ ครูทจี่ บการศึกษาในวิชาเอกทีไ่ ม่ตรงกับ
วิชาทีส่ อน จะมีความต้องการในการพัฒนาตนเองสูง นัน่ เป็นเพราะ
การทีค่ รูตอ้ งสอนในวิชาทีต่ นเองไม่ถนัดอาจท�ำให้การจัดการเรียน
การสอนไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ รู
สอนไม่ตรงวิชาเอกจะต้องได้รบั การพัฒนา ครูเหล่านีม้ อี ยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 35 ถือว่ามากอยูพ่ อสมควร ส่วนอีกสาเหตุหนึง่ ก็เป็นที่
น่าสนใจคือ ครูทสี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับสูง ๆ มีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองสูงด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นสัญญาณทีด่ ตี อ่ การพัฒนา
ศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนการสอน ส�ำหรับครูทสี่ อน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เป็นสาเหตุหลักอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้ครูต้องการพัฒนาตนเอง
กล่าวคือ ครูสอนเทคโนโลยีทมี่ กี ารใช้สอื่ เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรูม้ าก จะต้องการพัฒนาตนเองสูง
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เป็นที่น่าสังเกตว่าสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ครูต้องการพัฒนา
ตนเองมักเป็นสาเหตุทเี่ กิดจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น ภาระ
งาน หรือการสอนทีไ่ ม่ตรงกับวิชาเอก สาเหตุเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็น
ว่าควรต้องมีการทบทวนระบบการมอบหมายงานภายในโรงเรียน
ไม่วา่ จะเป็นการจัดครูสอนให้ตรงวิชาเอก หรือการจ�ำกัดภาระงาน
ทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานสอนไม่ให้เป็นภาระงานของครูมากเกินไป
วิธกี ารใด ทีค่ รูคาดว่าจะช่วยแก้ไขความต้องการจ�ำเป็นใน
การพัฒนาสมรรถนะของครูได้
การจะพัฒนาสิ่งใดให้ได้ผลย่อมต้องหาวิธีการที่เหมาะสม
กับสิ่งนั้น ๆ ในท�ำนองเดียวกัน การที่จะพัฒนาครูให้ได้ผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมต้องหาวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับครู
เช่นกัน การพัฒนาสมรรถนะของครูที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีคือการฝึก
อบรม เนือ่ งจากการฝึกอบรมเป็นการถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ เพิม่ พูน
ความสามารถ ทักษะและความช�ำนาญ เพือ่ ช่วยให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะการฝึกอบรมมีทั้ง
เป็นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และการอบรมให้ความรู้ จะจัดการ
ฝึกอบรมในลักษณะใดก็ขนึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์และเนือ้ หาทีจ่ ะอบรม

แต่ จ ะฝึ ก อบรมหั ว ข้ อ อะไรจึ ง จะตอบโจทย์ ค รู แ ละสามารถ
แก้ปัญหาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัด
การเรียนการสอนของครูได้ดีที่สุด ผลจากการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์ลิสเรลแสดงให้เห็นว่าการอบรมเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผล เป็นวิธกี ารทีค่ รูคาดว่าจะแก้ปญ
ั หาความต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูได้ดที สี่ ดุ เพราะการวัดผล
ประเมินผลถือว่าเป็นกระบวนการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการจัดการเรียน
การสอนเพราะเป็นทัง้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนานักเรียน และใช้
วัดผลการเรียนรูข้ องนักเรียนด้วย
ส�ำหรับหัวข้อการฝึกอบรมอืน่ ๆ ทีค่ รูคาดว่าจะช่วยแก้ไขความ
ต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ
สอนได้ดรี องลงมาคือ การฝึกอบรมเกีย่ วกับการเสริมเนือ้ หาหรือ
เกร็ดความรูน้ อกเหนือหลักสูตร การใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการเรียนรู้ การท�ำโครงงาน และการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ตามล�ำดับ หากจัดการฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวจะช่วยพัฒนา
สมรรถนะครูได้ดี ช่วยลดช่องว่างระหว่างสภาพทีค่ าดหวังและสภาพ
ทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงให้แคบลง จึงเป็นการแก้ไขความต้องการจ�ำเป็นของครูได้
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