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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการ
สอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น (Local Norm) ของแบบประเมินประสิทธิภาพ
การสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 390 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
จากผลการวิจัยพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สร้างขึ้นตาม
แนวคิดของ Likert เป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8
ประการ ได้แก่ ความสามารถด้านวิชาการ ความความสามารถด้านเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ
ด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย ความสามารถด้าน
การให้และส่งเสริมความร่วมมือ ความสามารถด้านการสื่อสารการสื่อสาร ความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ และความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอน
ของครูด้านความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน อยู่ในระดับสูงสุด ส่วนประสิทธิภาพการสอนครู
ด้านความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับต่าสุด และรองลงมา คือ ความรู้ความสามารถ
ด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ดังนั้น จึงควรให้ครูมีการพัฒนาด้านความสามารถด้านการ
สร้างเครือข่าย และด้านความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ อย่างจริงจัง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21, เกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น, สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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ABSTRACT
The objectives of this study were to develop and evaluate teaching efficiency
tool for teachers in the 21st century for teachers under the jurisdiction of primary
education in the three southern border provinces. In addition, the local norm of
teachers in three southern border provinces was also created. The samples consisted
of 390 teachers selected by random sampling from the jurisdiction of primary
education in the three southern border provinces. Based on developmental research,
the teaching efficiency tool for teachers in the 21st century was constructed in form
of 5 – level Likert scale and consisted of 8 major factors as follow: content,
computer integration, constructivism, connectivity, collaboration, communication,
creativity and caring. Results showed that teaching efficiency of caring factor was at
the highest level and that of connectivity and constructionist factors was at the
lowest level. It is recommended that connectivity and constructionist has to be
upgraded seriously to meet the need of teaching efficiency in the 21st century for
teachers in three southern border provinces.
Keyword: teaching efficiency for 21st century, local norm, three southern border
provinces

