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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ และ 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 ศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวดัการพัฒนาครูดา้นการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษาสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รวม 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
ระยะที่ 3 พัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. องคป์ระกอบและตวัชีวั้ดของการพัฒนาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ 
15 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การใช้วิธีสอนที่หลากหลายมี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การส่ง
เสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองมี 5 ตัวชี้วัดและ องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ มี 
5 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และการใช้วิธีสอน 
ทีห่ลากหลาย ตามลำาดบั สภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เรยีงลำาดบั
จากมากไปหาน้อยได้แก่ การใช้วิธีสอนที่หลากหลาย การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และ การส่งเสริม
ผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามลำาดับ 3. การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 3.1 โปรแกรมพัฒนาครู
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ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3 มีองค์ประกอบดังนี้ 1) บทนำา ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรยีนรู ้สภาพปจัจุบนั สภาพปญัหา และความสำาคญัของการพฒันาครดูา้นการจัดการเรียนรู ้2) หลกัการ
และเหตผุลประกอบดว้ย เหตุผลและความจำาเปน็ในการสรา้งโปรแกรมพัฒนาครดูา้นการจัดการเรยีนรู ้3) 
ความมุ่งหมาย ประกอบด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลในการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ 4) ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย บุคคลที่ควรเข้ารับการพัฒนาในโปรแกรมพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ 5) ระยะเวลา ประกอบด้วย ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ 6) โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 การใช้วิธีสอนที่หลากหลาย 
โมดูล 2 การส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และโมดูล 3 การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 7) วิธี
การพัฒนา ประกอบด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง การเรียน
รู้จาการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) สื่อ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ
การนำาเสนอ ใบความรู้ ใบงาน และใบกิจกรรม แบบทดสอบ และแบบบันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
งาน และ 9) การวัดและการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา และประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 3.2 การประเมินโปรแกรมพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดย
รวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรม, การจัดการเรียนรู้

Abstract

The research aimed to: 1) study elements and indicators. The teacher development  
learning management for schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area  
Office 3. 2) current and desirable situation, 3) Developing a program to developing of teacher 
learning management for schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 
3. The research is divided into three stages. The study found that ; 

1. Elements and indicators of teacher development. Learning Management. Consists 
of three elements 15 Indicators. The first composition using a variety of teaching methods. 
The second element that encourages students to learn on their own. Component 3 Promot-
ing learning atmosphere. 2. Current conditions Current conditions Overall is moderate Sort  
by descending include promoting students to learn on their own. Promoting a learning  
environment and use a variety of teaching methods, respectively desirable condition.  
Were at the highest level. Order from the most to the least. Using a variety of teaching 
methods Promoting a learning environment and. To encourage students to learn on their 
own, respectively. 3. Developing a program to developing of teacher learning management 
for schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 3. 3.1 Developing 
a program to developing of teacher learning management for schools under the ROI-ET 
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Primary Educational Service Area Office 3. Has the following elements: 1) Introduction  
comprises theories related to teacher development curriculum. Current Situation Problems 
And the importance of The teacher development. Management Learning 2) Rationale include  
The reasons and the need for teacher development programs. Management Learning  
3) The objective consists in achieving the desired goals of the program teachers. Management  
Learning 4) The development consists of individuals that should be developed in teacher 
development programs. Management Learning 5) During the period of development  
programs include teacher development. Management Learning 6) structure and scope consists 
of three modules, including modules, one using a variety of teaching two modules promote 
students to learn on their own and Module 3 Promoting learning atmosphere. 7) How to 
develop a self-learning feature. Training, coaching. And mentoring Learning from Practice. And 
the exchange of learning. 8) consists of media documents teachers. Management Learning 
Overhead projector Computer And a projector to present the program and the application  
knowledge quizzes and activities to learn from practice. And 9) Measurement and  
evaluation includes an assessment of the development. And satisfaction of the developed 
learning programs, teacher development for schools under the ROI-ET Primary Educational 
Service Area Office 3. 3.2 Assessment of teacher development program. Management  
Learning for schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 3. overall 
fitness at the highest level. And the possibility is high. 

Keywords: Developing a program, Developing of teacher learning management

บทนำา

จากนโยบายการศึกษา การเรียนรู้เป็นก
ระบวนการสำาคัญยิ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้เจริญเติบโตงอกงามไปสู่ความสมบูรณ์
พร้อมของชีวิต คือเป็นคนดี คนเก่ง ท่ีมีความสุข 
และมีความใฝ่รู้ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรม นำาความรู้สร้างความตระหนัก สำานึกใน
คุณคา่ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงความสมานฉนัท์
สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคน โดยใช้
คณุธรรมเปน็พืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่ม
โยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชนและ
สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกระดับ
และประเภทการศึกษา พัฒนาครู คณาจารย์และ
บคุลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถจัดทำาหลกัสตูร

และการเรยีนการสอนสรา้งเครอืขา่ยคณุธรรมในทกุ
เขตพื้นที่การศึกษา เชื่อมโยงความร่วมมือ ร่วมคิด  
ร่วมทำาของบ้านวัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งนโยบาย 
ดงักล่าวเหน็ไดว้า่การพัฒนาครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาถอืวา่เปน็เรือ่งจำาเปน็ทีต่อ้งไดร้บัการสง่เสรมิ
และพัฒนาอยา่งมีระบบและตอ่เนือ่ง เนือ่งด้วยครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ล้วนมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกับผู้เรียนโรงเรียนจะสามารถบรรลุถึง
วตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายหลกัทางการศกึษานัน่คือ
คณุภาพของผูเ้รยีนได้นัน้ กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
หรือกระบวนการจัดมวลประสบการณ์ต่างๆ ที่ 
ผูเ้รียนควรได้รับ กเ็ป็นปัจจัยหนึง่ท่ีสำาคญัต่อคณุภาพ
ผูเ้รยีน บคุคลทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกับกระบวนการจัดการ
เรียนการรูม้ากทีส่ดุคือ ครูทีป่ฏบิตักิารสอน ครเูปน็ 
ผูอ้ำานวยความสะดวกในการจดัการเรียนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน 
เปน็ผูก้ระตุน้และสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รยีนเกดิการ
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เรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง การปฏริปูการศกึษาจะตอ้งปรบัรปูแบบของ
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ตอ้งมกีารแกไ้ขปรบัปรงุ
และ พฒันาคร ูรปูแบบ และวิธีการในการจดัการเรียน
รูเ้พือ่สรา้ง สงัคมไทยใหเ้ปน็สังคมแหง่ปญัญา และ
การเรยีนรู ้โดยใชก้ารศึกษาเปน็เครือ่งมอืสำาคัญใน
การแก้ปญัหาและตอ่สู้ชวีติ ซึง่กระบวนการคดิ การ
จัดการ และการประยุกตค์วามรูไ้ปใชใ้นชวีติประจำา
วัน ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทมาทำาหน้าที่จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ได้ลงมือปฏิบัติ คิดเป็น ทำาเป็น และรักการเรียนรู้  
(วรรณจรีย์ มังสิงห์. 2541:17)

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
รอ้ยเอด็เขต 3 เปน็หนว่ยงานทางการศกึษา สงักดั
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เปน็
หนว่ยงานขบัเคลือ่นการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้
ประชากรวยัเรียนไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานการ
ศกึษาอยา่งทัง่ถงึ พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซยีนบน
พื้นฐานของความเป็นไทยและสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 มีบทบาท
สำาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด และการที่
จะทำาหนา้ทีใ่หส้มบรูณนั์น้ บคุลากรทางการศกึษา
โดยเฉพาะครจูะตอ้งมคีวามสามารถในการจดัการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2551 ซึ่งให้ความสำาคัญกับการจัดการเรียน
รู้ โดยกำาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร แต่ใน
ปัจจุบันบุคลากรครูในโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็เขต 3 ยัง
มปีญัหาในการดา้นการจดัการเรยีนรู ้เพราะผลการ
ประเมนิดา้นผูเ้รยีนยงัไมเ่ป็นทีน่า่พอใจ ทัง้นีอ้าจะ
เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ในองค์กรไม่ชัดเจน

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ทำาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 
เพื่อให้ครูมีรูปแบบแนวคิดใหม่ๆ ที่จะสร้างสรรค์
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางานด้าน

การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และตัวช้ีวัด
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

3. เพือ่พฒันาโปรแกรมพฒันาครดู้านการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วิธีการวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ และตัว
ชี้วัดด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมิน ความเหมาะสมขององค์ประกอบ และ
ตวัช้ีวัด มีลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่  
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบประเมินทั้งหมดหาค่า
ทางสถติโิดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา คา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินใน
แต่ละด้าน แต่ละข้อ



31วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงคข์องการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีน
รู้ สำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 รวม 2,192 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 รวม 327 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ตาม
จำานวนทีไ่ด้จากการเทยีบกบัตาราง เครจซีแ่ละมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด 
2554: 46-47)

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย คอื แบบสอบถาม 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบง่ออกเปน็ 3 ตอน ดงันี ้ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของ
การพฒันาครดูา้น การจดัการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษารอ้ยเอ็ด เขต 3 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิ
การเก็บข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และบางส่วนจัดส่งในช่องรับส่งเอกสารของแต่ละ
โรงเรียนที่ประจำาในเขตพื้นที่การศึกษา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบสอบถามทั้งหมดหาค่า
ทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู โดยหา รอ้ยละ คา่
เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม
ในแต่ละด้านแต่ละข้อ

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด 
เขต 3

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
5 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดยจำาแนกขอ้คำาถาม
เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ ของลเิค
อรท์ (Likert Scale) กำาหนดคา่คะแนนเปน็ 5 ระดับ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิ
การโดยนัดหมายวันเวลาและสถานที่ไว้ล่วงหน้า
กับผู้ทรงคุณวุฒิ

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยนำาแบบประเมนิ
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินในแต่ละด้าน 
แต่ละข้อ

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบ และตวัชีว้ดัของการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบ 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การ
ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลายม ี5 ตวัชีว้ดั องค์ประกอบที ่
2 การสง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูด้้วยตนเองม ี5 ตวัชี้
วัด และองค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ มี 5 ตัวชี้วัด

2. สภาพปจัจบุนัของการพฒันาครดูา้นการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงลำาดบัจากมากไปหา
นอ้ย ได้แก ่การสง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูด้้วยตนเอง 
การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรู ้และการใชว้ธิสีอน
ที่หลากหลาย ตามลำาดับ สภาพที่พึงประสงค์ของ
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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เรยีงลำาดับจากมากไปหานอ้ยได้แก ่การใชว้ธิสีอนที่
หลากหลาย การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละ 
การสง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามลำาดบั

3. การพฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
สรุปได้ดังนี้

โปรแกรมพฒันาครดูา้นการจดัการเรียนรู ้
สำาหรบัสถานศึกษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 มีองคป์ระกอบดังนี ้1) 
บทนำา ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การพฒันาครูดา้นการจัดการเรยีนรู ้สภาพปจัจุบนั 
สภาพปัญหา และความสำาคญัของการพฒันาครดูา้น
การจัดการเรยีนรู ้2) หลกัการและเหตุผล ประกอบ
ดว้ย เหตผุลและความจำาเปน็ในการสรา้งโปรแกรม
พฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรู ้3) ความมุง่หมาย 
ประกอบดว้ยเปา้หมายทีต่อ้งการใหบ้รรลผุลในการ
ใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 4) ผู้
เขา้รบัการพฒันา ประกอบดว้ย บุคคลทีค่วรเขา้รบั
การพัฒนาในโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ 5) ระยะเวลา ประกอบด้วย ระยะเวลาใน
การพฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการจัดการเรยีน
รู้ 6) โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 3 
โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 การใช้วิธีสอนที่หลากหลาย 
โมดูล 2 การส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และโมดูล 3 การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 7) 
วธิกีารพฒันา ประกอบดว้ย การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
การฝกึอบรม การสอนแนะและการเป็นพีเ่ลีย้ง การ
เรียนรู้จาการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ 8) สื่อ และ9) การวัดและการประเมิน ประกอบ
ด้วย การประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาองคป์ระกอบของการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบ 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ที่ 1 การใช้วิธีสอนที่หลากหลาย องค์ประกอบที่ 
2 การส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง และองค์
ประกอบที ่3 การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรู ้ทัง้นี้
เนือ่งจากการปฏริปูการศกึษาจะตอ้งปรบัรปูแบบของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุง
และ พัฒนาครู รูปแบบและวธิกีารในการจัดการเรยีน
รูเ้พือ่สรา้ง สงัคมไทยใหเ้ปน็สังคมแหง่ปญัญา และ
การเรยีนรู ้โดยใชก้ารศกึษาเปน็เครือ่งมอืสำาคัญใน
การแก้ปัญหาและตอ่สู้ชีวติ ซ่ึงกระบวนการคดิ การ
จดัการและการประยกุตค์วามรูไ้ป ใชใ้นชวีติประจำา
วัน ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทมาทำาหน้าที่จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ได้ลงมือปฏิบัติ คิดเป็น ทำาเป็นและรักการเรียนรู้ 
(วรรณจรีย์ มังสิงห์. 2541: 17) 

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงคข์องการพัฒนาครูดา้นการจัดการเรียน
รู ้สำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3พบว่า สภาพ 
ปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ
การวิเคราะห์ลำาดับความต้องการจำาเป็นของการ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ การใช้วิธีสอนที่หลากหลาย การส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ และการส่งเสริมผู้เรียนให้
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามลำาดบั ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก ครู
เปน็ผู้ใหก้ารศกึษาและการเรียนรู้ ทัง้ในด้านวชิาการ 
และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ 
ดูแลเอาใจใส่ สัง่สอนอบรมให้ผู้เรียนได้พบกับแสง
สว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบ
อาชพีเล้ียงดตูนเอง รวมท้ังนำาพาสังคมประเทศชาต ิ
ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่อง การจัดการเรียนรู้ต้อง
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เน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยครู
มหีนา้ทีเ่อือ้อำานวยในการสรา้งบรรยากาศแหง่การ
เรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงถือเป็นปัจจัย
ที่สำาคัญที่สุดของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพรรณ ดลิกวัฒนา
นนัทน ์(2551:164) ไดท้ำาวจิยัเรือ่งความตอ้งการ
ในการพฒันาสูม่าตรฐานวิชาชีพครูของบคุลากรครู
โรงเรียนพระหฤทัยจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ครูมีความต้องการในการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครใูนระดบัมากท้ัง 9 ด้าน คอื ด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสำาหรับคร ูการพฒันาหลกัสตูร การจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาสำาหรับครู การวัดและประเมินผล
การศกึษา การบรหิารจัดการในห้องเรยีน การวจัิย
ทางการศกึษา นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศกึษาและความเป็นคร ูนอกจากนีย้งัพบวา่
บคุลากรครมูคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาคณุภาพ
ของตนเองในการประกอบวิชาชีพครู อันนำาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสถาน
ศึกษาและสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำาหรับ
วิธีการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู ที่ครูต้องการ
มากทีส่ดุ คอืการศกึษาดูงานและฝกึอบรมระยะสัน้

3. การพฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่บทนำา หลักการ
และเหตุผล ความมุง่หมาย ผูเ้ขา้รบัการพฒันา ระยะ
เวลา โครงสรา้ง ขอบข่ายเนือ้หา วธิกีารพัฒนา ส่ือ 
และการวดัและ การประเมนิผล สำาหรับโครงสร้าง 
ขอบขา่ยเนือ้หา ประกอบดว้ย 3 โมดลู ได้แก ่โมดูล 
1 การใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย โมดลู 2 การสง่เสรมิ
ผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และโมดูล 3 การส่ง
เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สำาหรับวิธีการครูด้าน
การจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 5 วธิกีารไดแ้ก ่การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสอนแนะและ
การเปน็พีเ่ลีย้ง การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิาน และ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาได้

เกดิองคค์วามรูแ้ละเกดิการเรยีนรูร้ว่มกนัมากทีส่ดุ 
ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมเป็นหน่วยที่จัดขึ้นเพื่อทำา
กจิกรรมพเิศษหรอืใหบ้รกิารตามความตอ้งการของ
สถาบนัหรอืบคุคล มกีารจดัลำาดบัการปฏบิตัติามที่
วางแผนไว้เป็นแผนกิจกรรมที่วางไว้เพื่อเป้าหมาย
เฉพาะ ประกอบด้วยรายละเอียดของแนวการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้รับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามจดุมุง่หมายทีว่างไวม้ากทีสุ่ด โปรแกรมเปน็เส
มือสือ่นำาทีก่่อใหเ้กิดลำาดบัขัน้ตอนของกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีจ่ำาเปน็โดยการมภีาระทีส่ำาคญั
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และมี
ประสทิธภิาพใหก้บัผูเ้สรมิสร้างจากความสามารถ
หรือพฤติกรรมในระดับกว้างๆ ในตอนต้นไปสู่
ความสามารถหรือพฤติกรรมที่มีเฉพาะเจาะจงใน
ตอนท้าย (Rothwell and Cookson. 1997: 78) 
ซึ่งสอดคล้องกับธำารง บัวศรี (2542: 176) กล่าว
ถึงองค์ประกอบหลักของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 
องคป์ระกอบทีส่ำาคญัๆ ไดด้งัต่อไปนี ้1) เปา้หมาย 
และนโยบายทางการศกึษา 2) จดุมุง่หมายโปรแกรม 
3) รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร 4) จุดประสงค์
รายวิชา 5) เน้ือหา 6)จุดประสงค์ของการเรียน
การสอน 7) กลยุทธ์การเรียนการสอน 8) การ
ประเมินผล 9) วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชัวาลย ์รตันพร 
(2556: 164) ไดท้ำาวจิยัเรือ่งการพฒันาโปรแกรม
การพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการ
ของ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีา ผลการวจิยัพบวา่ โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากรนันทนาการของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของ
โปรแกรม 3) โครงสร้างของโปรแกรม 4) เนื้อหา
สาระในการฝึกอบรมตามโปรแกรม 5) วิธีการ
หรือขั้นตอนการฝึกอบรม 6) สื่อประกอบการ
ฝึกอบรม คือคู่มือประกอบการฝึกอบรมที่มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับมาก สามารถพัฒนาสมรรถนะการเป็น
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วิทยากรนันทนาการของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
7) การประเมินผล เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย
แบบสอบถามและแบบทดสอบของแต่ละชุดฝึก
อบรมโดยมุ่งวัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ครูมีความตอ้งการ
การพฒันาตามโปรแกรมพัฒนาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากฉะนั้นสถานศึกษา
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมโปรแกรม
ต้องมีความตระหนักและเห็นความสำาคัญของการ

พัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาและครูควรได้รับ
การสนบัสนนุใหไ้ดร้บัการพฒันาตนเองในหลายๆ 
รูปแบบ อาทิ การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม 
การศึกษาต่อ และศึกษาดูงาน เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เป็นองค์
ประกอบของพฤติกรรมการพัฒนาครูด้านการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 ดัง
นั้นหากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์
ในการอธิบายการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ได้ชัดเจนขึ้น 
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