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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง ระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวัง 
และเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาท่ีต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลาจ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 ของกลุ่มตัวอย่างจริง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .865 และแบบสอบถามระดับ
ประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวัง มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .923 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และดัชนีการจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษ และด้านการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
ประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และ3) 
ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนทั้งภาพรวม
และรายด้าน แต่พบว่ามีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนโดยต้องการพัฒนาในด้านการวิจัยในช้ันเรียนสูง และ
รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ 
  
ค าส าคัญ : ความต้องการจ าเป็น  ประสิทธิภาพการสอน  ครูประถมศึกษา  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 This research aimed to study the level of actual situation, the level of expectations regarding the 
performance for teaching efficiency of Primary teachers that renewal of license teacher under the 
Jurisdiction of the Basic Education in Yala Province and to analyze the need of the development for 
teaching efficiency of Primary teachers that renewal of license teacher under the Jurisdiction of the Basic 
Education in Yala Province. The sample used in this study was 343 teachers as 92.45 percent from the 
real sample amount. The research instrument was a questionnaire. The reliability on the actual situation 
topic was .865 and on the expectation topic was .923. The data were analyzed by the statistics of 
percentage, arithmetic, standard deviation and Modified priority needs index (PNIModified).  

The results were as follows : 1) The level of actual situation for teaching efficiency of Primary 
Teachers in overall was high level and all aspects were in high level except the aspects of using media 
technology and English and classroom research were in moderate level 2) the level of expectations 
regarding the performance of teaching efficiency of Primary Teachers in overall was high level and all 
aspects were in high level as well and 3) the needs of the development for teaching efficiency of primary 
teacher were found that teachers had no needs in overall and all aspects, but there were the 
development for teaching efficiency in classroom research and using media technology and English 
respectively. 
 
Keywords: Needs assessment, Teaching Efficiency, Primary Teachers, Renewal of License Teacher 

 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดให้ความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและ
การปฏิรูปการศึกษาโดยจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ (มาตรา 81) น าไปสู่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ไดก าหนดให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู ในฐานะที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งถือเป็นกลไก
ที่ส าคัญยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ กล่าวคือ ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการ
ผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
โดยการก ากับและประสานกับสถาบันผลิตและพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิผล การท าให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงเทียบเท่ากับวิชาชีพอ่ืน เช่น แพทย์ เป็นต้นนั้น นอกจากครูจะต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีคุณภาพในงาน
สอนแล้ว การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะประกันถึงความเป็นครูคุณภาพ 
เหมาะสมส าหรับการประกอบวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการออก เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพนั้น คือ คุรุสภา ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นหลักฐานรับรอง
มาตรฐานความรู้ความสามารถและการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพครู และพัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
 สภาพการณ์ปัจจุบัน สังคมมีค าถามเก่ียวกับการออกและการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่าท าให้
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย คุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
สูงขึ้นขึ้นหรือไม ่ใบอนุญาตที่ออกให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ท าให้ผู้ถือใบอนุญาตเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน



ถือกับนักเรียนไปในทางบวกหรือไม่ คนที่มีใบอนุญาตกับคนไม่มีใบอนุญาต ณ วันนี้ก็ท าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
คุณภาพของบริการไม่แตกต่างกัน ครูที่มีใบอนุญาตอยู่ปัจจุบันไม่ได้ท าให้คุณภาพการศึกษา คุณภาพการเรียน
การสอนแตกต่างกัน เปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ไม่มีใบอนุญาตท าหน้าที่สอนซึ่งไม่ได้ท าให้คุณภาพการเรียน
การสอนแย่ลงไปต่ ากว่าคนที่มีใบอนุญาต (ดิเรก  พรสีมา, 2557) คนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน
หรือย้อนหลังกลับไปยังปี พ.ศ. 2547 หรือ พ.ศ. 2548 ไม่มีอะไรต่างจาก 10 ปีที่ผ่านมา มีแต่มีใบอนุญาตเท่า
นั้นเองท่ีเพ่ิมข้ึนมาหรือที่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่พฤติกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไป ในสายตาของสาธารณชน
ไม่เปลี่ยน อีกทั้งด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามสังคมบริโภคนิยม เกิดวิกฤตในวิชาชีพครู  
คนเก่ง คนดีไม่เลือกเรียนครู หลักสูตรและสถาบันผลิตครูไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ (สมหวัง   
พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, 2545)  
 จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าครูที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องสร้างพฤติกรรมการ
เรียนการสอนของครูที่น าไปสู่การเพ่ิมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการวัดผล
และประเมินผล ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และความเป็นครู เพ่ือเป็นความหวังให้กับวิชาชีพครู เป็นความหวัง
ให้กับคนในประเทศได้ ทั้งนี้ในจังหวัดยะลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีครูต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็น
จ านวนมาก และจากผลสัมฤทธิ์ทางการสอบโอเน็ต (O-NET) ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลตกต่ า 
แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน การจัดการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น พฤติกรรมการสอนของครู การขาดข้อมูลความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ห่างไกล และปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ ท าให้มีข้อจ ากัดมากท้ังสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครู ผู้เรียนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความไม่ม่ันใจในความปลอดภัยต่อชีวิต ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
ประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา  
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา ซึ่งมีขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษาจากแนวคิดของนัก
การศึกษาคือ ทิศนา  แขมมณี (2550) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(2549) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) Harberman และ Stinnelt (1973 อ้างถึงใน สุมล 
สิทธิสมบูรณ์, 2529) สุชาดา กรเพชรปาณี (2548) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (2546) วิภาวี เวทวงศ์ 
(2545) Schoart (1964 อางถึงใน ภัทรา จินดาศรี, 2530) สุเทพ ธรรมะตระกูล (2555) และ ณัฐพงษ์  ไพจิตร
ธนโชติ (2548) ได้แก่ ทักษะการสอนของครู บทบาทของครูผู้สอน จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถภาพครู 
ประกอบเป็นตัวแปรที่สังเคราะห์ได้ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน 3) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล 5) ด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน และ 6) ด้านความเป็นครู 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน  
ของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประถมศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา 
เขต1 เขต 2 และเขต 3 ที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 จ านวน 5,001 คน 
จาก 212 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 371 คน โดยการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร 
Yamane (1973 อ้างถึงใน ผ่องศรี  วาณิชศุภวงศ์, 2546) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling) เพ่ือเทียบสัดส่วนจากจ านวนประชากรของในแต่ละเขตของ
สถานศึกษาและท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีตารางเลขสุ่ม (Table of Random Numbers) เพ่ือให้ได้
กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดและสอดคล้องกับจ านวนประชากร  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
ที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา โดยแบ่งออกเป็น  
2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงและ
ประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
ประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ด้าน จ านวน 70 ข้อ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้าน



การใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้าน
ความเป็นครู คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน แล้วน าไปทดสอบกับครูประถมศึกษาที่ต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านระดับประสิทธิภาพการสอน
ที่เป็นจริงเท่ากับ .865 และด้านระดับประสิทธิภาพที่ความคาดหวังเท่ากับ .923  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
  1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
  2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งส่งแบบสอบถาม จ านวน 371 ชุด ถึงครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา และขอความร่วมมือส่ง
แบบสอบถามคืนผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่ได้รับแบบสอบถาม  
  3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เพ่ือน าไป
ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือประมวลผลและหาค่าทาง
สถิติ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 1. วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงและระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังของครู
ประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา โดย
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) เป็นราย
ข้อและโดยภาพรวม เมื่อหาค่าได้แล้วน าไปแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) เป็น 
5 ระดับ ตามแนวคิดของประคอง กรรณสูตร (2537)   
 3. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา โดยใช้ดัชนีความส าคัญ 
ของความต้องการจ าเป็น (Modifiedpriority needs index :PNIModified) ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์โดยการน า
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ของระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงแล้วหารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ของระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง เป็นรายข้อและโดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน น าผลต่างที่ได้มา
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น โดยตั้งเกณฑ์การประเมินไว้ว่าค่าดัชนี PNIModified ที่มีค่า 0.3 
ขึ้นไปถือเป็นความต้องการจ าเป็น ส่วนการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นใช้การเรียงดัชนีจาก



มากไปหาน้อย ดัชนีที่มีค่ามาก แปลว่ามีความต้องการจ าเป็นสูงที่ต้องได้รับการพัฒนามากกว่าดัชนีที่มีค่า   
น้อยกว่า (สุวิมล  ว่องวาณิช, 2548) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา ปรากฏผลดังตาราง 1  

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงของครูประถมศึกษาที ่
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา โดยภาพรวม 
และรายด้าน 

ประสิทธิภาพการสอน x  S.D      ระดับประสิทธิภาพที่เปนนจริง 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  3.67 .502 มาก 
2. ด้านการบริหารจัดการชัน้เรียน 3.76 .569 มาก 
3. ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้  
   ภาษาอังกฤษ 

 
3.46 

 
.583 

 
ปานกลาง 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 3.61 .598 มาก 
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 3.26 .678 ปานกลาง 
6. ด้านความเปน็ครู 4.06 .616 มาก 

รวม 3.68 .595 มาก 
  

 จากผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นครูเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
ยกเว้นด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา ปรากฏดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังของครูประถมศึกษาท่ีต่อ  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา โดยภาพรวม     
และรายด้าน 

ประสิทธิภาพการสอน x  S.D ระดับประสิทธิภาพที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.21 .516 มาก 
2. ด้านการบริหารจัดการชัน้เรียน 4.23 .575 มาก 
3. ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้     



ประสิทธิภาพการสอน x  S.D ระดับประสิทธิภาพที่คาดหวัง 

   ภาษาอังกฤษ 4.29 .468 มาก 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.16 .547 มาก 
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 4.13 .633 มาก 
6. ด้านความเปน็ครู 4.35 .609 มาก 

รวม 4.19 .575 มาก 

  
จากผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
การใช้สื่อ เทคโนโลยี และการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนด้านการวิจัยในชั้นเรียนมี่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายด้าน 
ปรากฏผลดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ  
           ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา จ าแนกเป็น  
           ภาพรวมและรายด้าน 

ประสิทธิภาพการสอน I D PNIModified ล าดับที ่

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.21 3.67 0.147 - 
2. ด้านการบริหารจัดการชัน้เรียน 4.23 3.76 0.125         - 
3. ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้  
   ภาษาอังกฤษ 

 
4.29 

 
3.46 

 
0.240 

 
- 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.16 3.61 0.152 - 
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 4.13 3.26 0.267 - 
6. ด้านความเปน็ครู 4.35 4.06 0.071 - 

รวม 4.19 3.68 0.139  
  

 จากผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา    
ที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา ไม่มีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนทั้งภาพรวมและรายด้าน แต่ทั้งนี้พบว่า ครูประถมศึกษาที่ต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลายังมีความต้องการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนโดยมีความต้องการพัฒนาในด้านการวิจัยในชั้นเรียนสูง โดยพบความต้องการจ าเป็น   
ในรายข้อ ดังตาราง 4  
 



ตาราง 4 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาด้านการวิจัยใน 

ชั้นเรียนจ าแนกเป็นภาพรวมและรายข้อ  
 

การวิเคราะห์ความต้องการจ าเปนน 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 
I 

 
D 

 
PNIModified 

 
ล าดับที ่

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
    ของนักเรียนก่อนท าวิจัยในชัน้เรียน 4.13 3.25 0.271 - 
2. วางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น 
    กระบวนการ 4.14 3.31 0.251 - 
3. จัดท าแผนการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ 
    สภาพปัญหาหรือพฤติกรรมที่ต้องการ 
    ของนักเรียน 4.19 3.15 0.330 1 
4. น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดและ 
    ประเมินผลมาวิเคราะห์ในการท าวิจัยใน 
    ชั้นเรียน 4.14 3.21 0.290 - 
5. สรุปผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 
   ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจยัในชั้น 
   เรียนอย่างเป็นระบบ 4.09 3.35 0.221 - 

การวิเคราะห์ความต้องการจ าเปนน 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 
I 

 
D 

 
PNIModified 

 
ล าดับที ่

6. น าผลการวิจยัในชัน้เรียนมาใช้ในการ 
    แก้ปัญหานักเรียนกลุ่มอื่นทีม่ีลักษณะ 
    คล้ายคลึงกนั 4.08 3.43 0.190 - 
7. พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของนกัเรียนจาก 
    ผลการวิจัยในชั้นเรียน 4.13 3.15 0.311 2 

ภาพรวม 4.13 3.26 0.267  
  

 จากผลการวิเคราะห์ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดยะลามีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนใน
รายข้อ ได้แก่ การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือพฤติกรรมที่ต้องการของนักเรียนมี
ความต้องการจ าเป็นสูงสุด รองลงมาคือการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนจากผลการวิจัยในชั้นเรียน   
อีกท้ังครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา
มีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษรองลงมา โดย
พบความต้องการจ าเป็นในรายข้อ ดังตาราง 5  
 

ตาราง 4 (ต่อ) 



ตาราง 5 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ  
   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาด้านการใช้สื่อ 
   เทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ จ าแนกเป็นภาพรวมและรายข้อ 
 

การวิเคราะห์ความต้องการจ าเปนนด้านการ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ 

I D PNIModified 
ล าดับ

ที่ 
 

1. ทดลองใชส้ื่อก่อนน าไปใชจ้ริงเพื่อ ทดสอบความสามารถของตนเองในการ
ใช้สื่อ  

4.37 3.50 0.249 
 
- 

2. วิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการของนักเรียนก่อนเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
4.2 3.35 0.254 

 
- 

3. แจ้งให้นักเรียนทราบถึงเปา้หมายของการใช้สื่อการเรียนรู้ทุกครั้ง 4.32 3.64 0.187 - 

4. สังเกตความตั้งใจและความกระตือรือร้นของนักเรียนในขณะที่ใช้สื่อการ
เรียนรู้ ตลอดเวลา 

4.22 3.82 0.105 - 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนรว่มในการผลิตสื่อการเรียนรู้ 4.2 3.48 0.207 - 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้า หาความรู้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 4.17 3.40 0.226 - 
7. น าสื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกบัวัยของนักเรียน มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน 

4.35 3.60 0.208 - 

8. น าความรู้ใหม่ๆจากอินเทอร์เน็ตหรือ โทรทัศน์มาเลา่ให้นักเรียนฟังเพื่อ
เสริม ความรู ้

4.34 3.72 0.167 - 

9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าสื่อการ เรียนรู้ให้กับนักเรียนได ้ 4.22 3.56 0.185 - 
10. พัฒนาตนเองเก่ียวกับความรู้เรื่อง สื่อออนไลน์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 4.33 3.20 0.353 1 
11. ฝึกทักษะพืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษให้เข้ากับการด ารงชีวิตจริงแก่นักเรียน 4.31 3.36 0.283 - 
12. น าภาษาอังกฤษมาบูรณาการกับวิชาอื่นในการสอนทุกครั้ง 4.38 3.24 0.352 2 
13. สร้างความตื่นตัวแกน่ักเรียนในความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ 4.31 3.30 0.306 4 
14. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคูก่ับการใช้ภาษาอังกฤษ 4.34 3.27 0.327 3 

ภาพรวม 4.29 3.46 0.240  
  

จากผลการวิเคราะห์ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดยะลามีความต้องการจ าเป็นด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษในรายข้อได้แก่ 
การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่อง สื่อออนไลน์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีความต้องการจ าเป็นสูงสุด รองลงมา
คือการน าภาษาอังกฤษมาบูรณาการกับวิชาอ่ืนในการสอนทุกครั้ง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้
ภาษาอังกฤษ และการสร้างความตื่นตัวแก่นักเรียนในความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษตามล าดับ 
 
 
 
 



อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
ประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ราย
ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา จัดเป็นครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน      
มีภูมิรู้ มีความช านาญด้านงานสอนและยังได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่เสมอ จึงท าให้ครูมีประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของก าพล  ใจเมือง (2551) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูตามมาตรฐานการศึกษาส านักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่าประสิทธิภาพการสอนของครูโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาด้าน
การวิจัยในชั้นเรียนและด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดกว่าทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูจัดเป็นครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในทุกๆด้านแล้ว แต่ในความเป็นจริงครูยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน จึงท าให้การท าวิจัยในชั้นเรียนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ครูขาดความรู้ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของนักเรียนก่อนท าวิจัยในชั้นเรียน วางแผนในการแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นไปตาม
กระบวนการของการวิจัย อีกท้ังจัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือพฤติกรรมที่ต้องการของ
นักเรียนน้อย ขาดความรู้ในการน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์ในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ สรุปผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้ เรียนโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัยใน 
ชั้นเรียน รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจที่จะน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนจากผลการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของละอองดาว ปะโพธิง (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่าพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลของครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ เนื่องมาจากครูยังขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน และ
เมื่อวิจัยแล้วไม่ได้น าผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงขาดการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับผลการวิจัยประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
และการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยในรายข้อพบว่าการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องสื่อ



ออนไลน์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันนี้มีการ
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้งานในระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นตัวช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ง่ายและสะดวก
ขึ้นท าให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากว่า สื่อ และเทคโนโลยีผลิตขึ้นมามากและน าสมัย
เกินกว่าที่ครูจะเรียนรู้ อาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน ประกอบกับครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัว ปรับ
ความคิดต่อระบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่สื่อ และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษา    
อีกท้ังการขาดความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ บุคลากรที่เชี่ยวชาญและด้วยบริบทของพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ห่างไกลซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านต่างๆ ท าให้การ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้งานใช้สื่อ เทคโนโลยีเกิดปัญหาจึงท าได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์ (2555) กล่าวว่า ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาความพร้อมของผู้สอน ครูยังขาดความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
ครูผู้สอนไม่เห็นความส าคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนขาดความรู้ขาดประสบการณ์
และความช านาญในการใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือ
จัดการเรียนการสอน 
 2. จากผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะมีประสิทธิภาพการสอนที่
เป็นจริงอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีความคาดหวังที่จะพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพการสอนมากอยู่เสมอเช่นกัน  
ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ครูอาจมีเหตุผลและมีแรงจูงใจในการท างาน เช่น มีความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ต้องการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ นอกจากนี้การสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะท าให้
ได้รับผลตอบแทนที่ดีไปด้วยส่งผลไปถึงการท าวิทยฐานะ สร้างชื่อเสียง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎีความคาดหวัง คือ แรงจูงใจในการท างานของบุคคลเกิดจากความคิดในการตั้งความหวัง  ใน
การแสดงพฤติกรรม ซึ่งความคาดหวังนั้นมักเป็นไปตามค่านิยมของตน ท าให้บุคคลพยายามท าให้ได้ หากสิ่งที่
พยายามสอดคล้องกับความสามารถด้วย ก็จะเป็นแรงจูงใจที่เข้มข้นส าหรับบุคคล (วันชัย มีชาติ, 2548) ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้าน พบว่าครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  มีความหวังด้าน
ความเป็นครูสูงกว่าทุกด้าน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเป็นครูถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู 
เพราะถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีจรรยาบรรณและมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งเป็นอาชีพที่ได้รับการยก
ย่องจากสังคม สังคมให้ความคาดหวังสูง และด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียนรู้ที่เข้าสู่ยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นยุคข้อมูลข่าวสารและต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยี การศึกษาของประเทศอยู่ในยุคปฏิรูปการศึกษา บทบาทของความเป็นครูจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป  
ครูต้องปรับและพัฒนาตนเองให้เป็นครูยุคใหม่ที่สร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสุทธิพร 
คล้ายเมืองปัก (2543) ได้กล่าวถึงครูยุคปฏิรูปการศึกษาว่าต้องมีคุณลักษณะดังนี้ คือ สอนนักเรียนได้ฝึกคิด
และปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ เป็นนักวางแผนชั้นยอด เป็นนักคิด    
ชั้นเยี่ยม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้ทันข่าวสารใหม่ ๆ และทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการแสวงหา
ข้อมูลผ่านสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น ครูประถมศึกษา



ที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา จะต้องปรับบทบาท
และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีคุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
 3. จากผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลาแม้ผลการวิจัยพบว่า ครู
ประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลา ไม่มีความ
ต้องการจ าเป็นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในทุกด้าน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ด้วยบริบทของครู
ประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่สั่งสมประสบการณ์การท างาน และมีประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เป็นครูที่มีภูมิรู้ มีการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับหนึ่งแล้ว จึงต้องการที่จะใช้เวลาในการดูแล ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแก่
นักเรียนอย่างเต็มที่ มากกว่าใช้เวลาในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง อีกทั้งครูประถมศึกษายังมีภาระงาน
ที่รับผิดชอบมาก ต้องจัดสรรเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบ จึงท าให้ไม่มีความต้องการจ าเป็นที่จะพัฒนาตนเองให้
มีประสิทธิภาพการสอนในทุกๆด้าน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ไม่พบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอน แต่พบว่า ค่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนและ
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยะลานั้นมีค่าสูงโดยเฉพาะด้านวิจัยในชั้นเรียน แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้
ครูประถมศึกษาท่ีต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจัดเป็นครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในทุกๆ
ด้านแล้ว แต่ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในการท าวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ ต้องการความรู้
และสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของการสอนเพ่ือที่จะได้น า
วิธีการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา ส าหรับการ
พัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพการสอนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ 
ค่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ
นั้นมีค่าสูง สะท้อนให้เห็นว่าครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเห็นความส าคัญและมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพการสอนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เป็นความต้องการจ าเป็นสูงสุดที่ครู
ประถมศึกษาต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน แสดงให้เห็นว่าครูตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมอยู่เกือบ
ตลอดเวลา ครูจึงต้องปรับตัวให้มีทักษะในด้านนี้ เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู รวมถึงใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของครูจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ครูจะละเลยไม่ ได้เพราะครูยุคใหม่เป็นครูที่เปลี่ยน
บทบาทจากผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้แนะน าหรือที่ปรึกษา ออกแบบระบบการสอน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้จากภายในส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ภาสกร เรืองรอง, 2557) นอกจากนี้ 
ครูประถมศึกษายังมีความต้องการจ าเป็นในการน าภาษาอังกฤษมาบูรณาการกับวิชาอ่ืนในการสอนทุกครั้ง 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษ และการสร้างความตื่นตัวแก่นักเรียนในความจ าเป็น
ของการใช้ภาษาอังกฤษตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ (2550) ที่พบว่า ครูผู้สอน



ภาษาอังกฤษต้องการการพัฒนาในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาภาษาอังกฤษ ต้องการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ และ ร้อยละ 95 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตนเองยังมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาภาษาอังกฤษที่จะสอนไม่ดีพอ แสดงให้เห็นว่า ครูประถมศึกษาท่ีต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ มีความต้องการฝึกฝนตนเอง
ให้มีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การึึกษา  
 1.1.1 ก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู โดยอาจมีการจัดอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งนี้ให้มีการนิเทศติดตามงานของครูอย่างจริงจังเป็นระบบและชัดเจน 
 1.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครู เพ่ือให้ครูมีความสามารถในการท า
วิจัยในชั้นเรียน หรืออาจมีนโยบายให้มีกลุ่มเครือข่ายด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้ครูแกนน าช่วยพัฒนาครูที่มี
ความต้องการมีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้พัฒนาตนเอง 
 1.1.3 จัดอบรมให้ความรู้และปรับทัศนคติของครู ในการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ครูน า
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาช่วยในการพัฒนาครู     
 1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียนและผู้บริหารสถานึึกษา 
  1.2.1 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดความต้องการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของตนเอง 
เช่น การให้รางวัลงานวิจัยดีเด่น รางวัลส าหรับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เป็นต้น 
  1.2.2 สร้างระบบ Coaching โดยให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้ฝึกปฏิบัติ
ให้กับครูที่ยังขาดความช านาญ  
  1.2.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายหรือการเรียนรู้ร่วมกันของครู  
  1.2.4 ส่งเสริมให้ครูน าปัญหาที่พบในชั้นเรียนจากประสบการณ์ไปเป็นปัญหาในการวิจัย เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไข หรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับครู  
  1.3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูต้องบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนทุกครั้งเมื่อเสร็จจากการสอน 
น าผลบันทึกหลังการสอนมาท าวิจัยในชั้นเรียน และร่วมสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน
กับเพ่ือนครูหลังการสอน 
  1.3.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูควรส่งเสริมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่นเน้น
ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม และควรส่งเสริมการจัดนิทรรศการ ให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงาน



ของตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และใช้วิธีการที่ละมุน
ละม่อมจัดการกับนักเรียนในห้องเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  1.3.3 ด้านการใช้สื่อการสอน ครตู้องพัฒนาตนเองเก่ียวกับความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
น าภาษาอังกฤษมาบูรณาการกับวิชาอ่ืนในการสอนทุกครั้ง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษ 
และสร้างความตื่นตัวแก่นักเรียนในความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ 
  1.3.4 ด้านการวัดและประเมินผล ครูต้องสรุปผลการประเมินทุกครั้ง และใช้วิธีการและเครื่องมือใน
การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย 
  1.3.5 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครูที่จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือพฤติกรรมที่
ต้องการของนักเรียน พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนจากผลการวิจัยในชั้นเรียน และน าข้อมูลสารสนเทศที่
ได้จากการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  1.3.6 ด้านความเป็นครู ครูควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เสาะแสวงหานวัตกรรม
ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความกล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมตนเองในบทบาทของครู 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู เช่น ตัวแปรด้าน 
เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ท างาน เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนในการสอน
ของครูให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
 2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนกับด้านอ่ืนๆ เช่น เกณฑ์การต่อ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู 
 2.3 ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และการวิจัยในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาเพ่ือ
น ามาพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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