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 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของครูในการพฒันาตนเองตามสมรรถนะ

ของครูในศตวรรษท่ี 21  ประชากรในการวิจยัไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ขา้ราชการท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  54 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

จ านวน 63 ขอ้ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสองถามเท่ากบั 0.92 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นโดยใช้

วธีิ PNI modified 

 

 ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ า

สายงาน ของครูผูส้อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี โดยภาพรวมไม่มีความตอ้งการจ าเป็น

เร่งด่วนในการพฒันา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบุัมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ รองลงมา คือดา้นการบริหารหลกัสูตรและการ

จดัการเรียนรู้ ด้านภาวะผูน้ าครู ด้านการพฒันาตนเอง ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ด้านการ

บริหารจดัการชั้นเรียน ดา้นการพฒันาผูเ้รียน ดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ดา้น

การบริการท่ีดี ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามล าดบั 
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The purpose of the research is to study the Need Assessment of Personal Development by Teachers’ 
Competency in 21st Century. The research population is derived from a specific selection, namely, civil 
servants who perform teaching duties in Triamudomsuksanomklao Nonthaburi School. In the academic year 
2019, 54 people were used to collect data that the researcher created as a scale questionnaire. The value of 
5 levels, 63 items, can be used for the question of reliability of 0.92. Data analysis uses the mean (standard 
deviation) and prioritizes the needs of the needs by using PNI modified 
 

The research found that Teacher competencies in the 21st  Century according to the core competency 
framework and work performance Of the teachers of Triamudomsuksanomklao Nonthaburi School. Overall, 
there is no need for urgent need for development. Considering each aspect, it was found that the most needed 
areas were relationship building and cooperation for learning management, followed by curriculum 
management and learning management. Teacher leadership Self-development The focus on performance 
achievement Classroom management Student development Analysis Synthesis and research to develop 
learners Good service Teamwork And ethics and professional ethics, respectively 
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