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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศึกษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ในการพฒันา
ครดู้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 6 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ได้แก่ กลุ่มแรก คือ 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2557 
จากโรงเรียนจำานวน 182 โรงเรียน จำานวน 308 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากโรงเรียน (Best  
Practices) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปและจัดเรียงลำาดับความคาดหวังโดย ใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI 
Modified) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า 1.1 สภาพปัจจุบัน
การพฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากและรายดา้น
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัด
และประเมนิผลผู้เรยีนตามสภาพจรงิ รองลงมาคอื ด้านการใช้รูปแบบและเทคนคิวธิกีารสอนอยา่งหลาก
หลาย และด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 1.2 สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามค่า
เฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงรองลงมาคือ 
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัผูเ้รยีน และดา้นหลกัสตูรและการบรูณาการเนือ้หา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย 2. โปรแกรมการ
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พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการพัฒนาครู, ด้านการจัดการเรียนรู้ 

Abstract

The purposes of research were: 1) The study of the present and desirable in the 
development of the management of development Teacher of Learning Management under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6 2) To develop programs to 
develop management learning for the school under the district offices, primary education, 
Nakhon Ratchasima District 6.The sample of this research includes the first group is the 
teacher in the school under the educational zone Office Nakhon Ratchasima District 6 school 
year, the number of schools number of schools, 182 2557 308 men determine the size 
samples using the sizing tables, the samples of Morgan and Krejcie, two groups, namely, 
those providing information include qualified. 5 penons. .The 5 level rating scale questionnaire 
of the internal quality assurance procedures and interview form. The data was analyzed by 
using basic statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and 
Modified Priority Needs Index (PNI Modified) was used to arrange the expectations. 

The results found that ; 1. The current conditions and conditions in the development 
of the management of teacher learning for educational institutions. Affiliated offices, primary 
education, Nakhon Ratchasima District 6 found that. 1.1 The current conditions to develop 
the management of teacher learning for educational institutions. There are many levels. 
When considering a list of aspects found to have high levels, practices. Sorted by average 
descending the first three include measuring and evaluating students, according to actual 
conditions. Is the format and technical specifications for a variety of teaching methods and 
media development and innovation. 1.2 The conditions required to develop the management 
of teacher learning for educational level, when considering a list of aspects found to exist in 
most of the levels on all sides. Sorted by average descending the first three include measuring 
and evaluating candidates as is designing learning activities suitable for teens, students and 
the curriculum and integrate content in citizenship and the styles and techniques a variety  
of teaching methods. 2. The Teacher development program learning for management  
education Office. Primary education Nakhon Ratchasima District 6 found that consists of 5 
main elements and there are 54 indicators are appropriate in most levels, and on most levels.

Keywords: Development Programs Teacher, Learning Management 
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บทนำา

เพือ่ให้การศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเปน็ไทย ใหนั้กเรยีนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสม เป็นพืน้ฐานสำาคญัในการเรยีนรูร้ะดบัสงู
ขึน้ไป และการดำารงชวีติในอนาคต สำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกำาหนดนโยบาย
ของสำานักงานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ เร่งรัดปฏิรูปการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบ 
และกระบวนการการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานท้ังระบบ
ใหม้ปีระสิทธิภาพทนัสมยั ทนัเหตกุารณ ์ทนัโลก ให้
สำาเรจ็อยา่งเปน็รปูธรรม เรง่พฒันาความแขง็แกรง่
ทางการศึกษา ใหผู้้เรียนทุกระดบัทุก ประเภท รวม
ถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะ
แห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการ
อ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่
การศกึษาระดบัสงู และโลกของการทำางาน เรง่ปรบั
ระบบสนบัสนนุการจดัการศกึษา ทีส่อดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา 
ทกัษะ และกระบวนการเรยีนการสอนประกอบไป
ดว้ย มาตรฐานและการประเมนิ หลกัสตูรและการ
สอน การพัฒนาทางวชิาชพี สภาพแวดลอ้ม การเรยีน
รู ้ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวชิาชพีครแูละ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหค้รเูปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถ
และทกัษะทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รียน ผู้บรหิารสถานศกึษามคีวามสามารถในการ
บริหารจัดการ และเป็นผู้นำาทางวิชาการ ครูและผู้
บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้อง
กบัวชิาชพี (สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน. 2558: 2-3) สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการ
ศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) 
ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคณุภาพครยูคุใหมท่ีเ่ปน็ผู้เอือ้
อำานวยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้จงึกำาหนดแนวทาง

การปฏรูิป การพฒันาครู โดยมมีาตรการหลกัขอ้ที่
สองคือ พัฒนาครู คณาจารย์ โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552: 19-20) ซึ่งครูมีความรู้ความสามารถทาง
วชิาการรวมถึงการถา่ยทอดความรู ้เจตคต ิและทกัษะ
การจัดการเรียนการสอนลดน้อยลง เนื่องจากขาด
โอกาสในการพฒันาอย่างเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง ซึง่
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากตัวครูมีความรู้ และทักษะ
การปฏบิตังิาน ในหนา้ทีข่องครไูมเ่พยีงพอ ความรู้
ทีม่จีำากดัแตใ่นหนงัสอืปญัหาทีเ่กดิขึน้จาการทำางาน 
หรือขาดการแสวงหาความรู้ ปัญหาการไม่แบ่งปัน
ความรู ้ขาดการแลกเปลีย่นการเรยีนรู ้ไมม่กีารเกบ็
บนัทกึรายงาน หรอืส่ิงทีน่า่สนใจทีค่รแูตล่ะคนไดรั้บ
มา การจดัเกบ็ความรูไ้มเ่ปน็ระบบ ปญัหาทีเ่กดิจาก
ความรูใ้นสถานศกึษาและภายนอกสถานศกึษาทีไ่ด้
รับไม่สามารถนำามาเชื่อมโยงและไม่สอดคล้องกับ
บรบิทของงาน จึงทำาให้ความรูก้ระจัดกระจายและ
ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานและสุดท้ายความรู้
นั้นก็จะจางไป (ยุรดา อรรถธนสาร. 2552: 40)

ดงันัน้การพฒันาครผููส้อนใหม้ปีระสทิธภิาพ
นั้น ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนา
บุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการปรับ
ตัวปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธี
การทำางานใหม่ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
กล่าวคือ สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ครู
และสถานศกึษามปีระสทิธภิาพ (จำาเรญิ จติรหลงั. 
2553: 17) แต่ปัจจุบันพบว่า คุณภาพการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยยงัไมถ่งึระดบัมาตรฐาน
สากล ถึงแม้จะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในชว่งของการปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษทีส่องโดย
เฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2558: 8) สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาของสำานักงานประเมินมาตรฐานการ
ศกึษาแห่งชาต ิในรอบทีส่าม ของสถานศกึษา เมือ่ป ี
พ.ศ. 2554-2558 พบวา่สถานศกึษาในสำานกังาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นการ
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ศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีผล
การจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
ในมาตรฐานที่ 9 ด้านครูมีความสามารถ ในการ
จดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเนน้
ผูเ้รียนเป็นสำาคญั ระดบัคณุภาพ พอใช ้ผลประเมนิ
องิสถานศกึษา ระดบัคณุภาพ พอใช ้ผลการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพ ยังไม่ได้มาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ 
ของนกัเรยีนในปกีารศกึษา 2556 ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังมีผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนต่ำาอยู่หลายโรงเรียนในสำานักงานการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนการศกึษา
การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 (สำานักงาน
เขตพื้นการศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6. 2556: 5) จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูดังกล่าวข้างต้น พบว่า ครูจะต้องอาศัย
ความรู้และกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการ
ความรู้ โดยครูพยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะ
สมกับผู้เรียน ครูสามารถพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการ
สอน สือ่/แหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล เพือ่
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาดีที่สุดเต็ม
ตามศักยภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และแสวงหาแนวทางใหม่
ในการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้และ
คุณภาพของผู้เรียนเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะ
ทำาใหเ้กิดองค์ความรูใ้หม ่สามารถนำาองคค์วามรูน้ัน้
มาใชใ้นการจดัการเรยีนรูส่้งผลต่อการปฏิบติังานที่
มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและทีมงาน

จากหลักการและปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึ
มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาโปรแกรมการพฒันาครดู้าน
การจดัการเรียนรู้สำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
6 เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติและ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูเพิ่มคุณภาพ
ครใูนโรงเรยีนในอนัทีจ่ะส่งผลสูก่ารพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของไทยใหค้รมูศีกัยภาพในการปฏบิตังิาน
และส่งผลสัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน และจะช่วยพัฒนา

วิชาชีพครูให้มีความมั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็น
ที่ยอมรับและศรัทธาของสังคม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

2. เพือ่พฒันาโปรแกรมการพฒันาครดูา้น
การจดัการเรียนรู้สำาหรับสถานศกึษา สังกัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ความสำาคัญของการวิจัย

1. ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศกึษา ทีจ่ะเกิดประโยชน์ต่อสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
และสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

2. ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการพจิารณาหาแนวทาง
การในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ในด้านองค์
ประกอบและตวัชีว้ดัทีค่รจูดัการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบั
ต่ำาและมีความต้องการอยู่ในระดับสูง

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการพฒันาครดูา้นการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
6 โดยกำาหนดขอบเขตเนื้อหาตามทิศนา แขมมณี 
และพมิพนัธ ์เดชะคปุต ์(2547: 1-7) ธรีะ รญุเจรญิ 
(2550: 180-239) กระทรวงศกึษาธกิาร (2551: 
1-72) นิชาภา พราวศรี (2551: 17) ณัฎฐพันธ์ 
เขจรนันทน์ (2552: 287) แมทธิวส์ (Mathues. 
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2003: 1208-A)และสำานักงานคระกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 21) มีดังนี้

1.1 การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

1.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน

1.3 การใชร้ปูแบบและเทคนคิวธิกีารสอน
อย่างหลากหลาย

1.4 การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

1.5 การวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง

2. ขอบเขตประช�กรและกลุม่ตวัอย�่ง/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับคำาถามและความ
มุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอขอบเขต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่ง
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั
และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6

 2.1.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนใน
สถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้พืน้ทีก่ารศกึษา
นครราชสมีา เขต 6 ปกีารศกึษา 2557 จากโรงเรียน

จำานวน 182 โรงเรียน จำานวน 1,270 คน 

 2.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นพื้นที่การ
ศกึษานครราชสมีา เขต 6 ปีการศกึษา 2557 จาก
โรงเรียนจำานวน 182 โรงเรียน จำานวน 308 คน 
กำาหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และ มอร์แกน (Krejcie 
and Morgan. 1970: 608) และใชเ้ทคนคิการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา นำามาคำานวณหา
จำานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรใน
แต่ละชั้นภูมิ แล้วสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ใหไ้ดจ้ำานวนทีค่รบตามสัดส่วนทีก่ำาหนด
ไว้ 

2.2 ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาโปรแกรมการ
พฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูซึง่ทำาหนา้ทีป่ระเมินโปรแกรม 
โดยประเมนิความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพ (Best 
Practice) จำานวน 3 โรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน ได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
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1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากขั้น
ตอนการศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัย การ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย มาสร้างเป็น
แบบสอบถามปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์

2. ประเมินคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้
เชี่ยวชาญ 5 ท่าน

3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ครูผู้สอน 
ในโรงเรียน จำานวน 308 คน

4. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร
มาตรฐานมาตรฐาน

ภ�พประกอบ 1 แสดงขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการและผลที่จะได้

ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการและผลที่จะได้ แสดงดังภาพประกอบ 2

ได้โปรแกรมการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียน
รู้สำาหรับสถานศึกษา

1. วิเคราะห์หาค่าดัชนีและความต้องการ
จำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ

2. ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา

3. ร่างโปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา

4. ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน สำาหรับ
สถานศึกษา

5. ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน

โปรแกรมการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา

ขั้นตอนการวิจัย

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

การศึกษาสภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
และพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลที่จะได้รับ

ทราบสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่ประสงค์และ
พัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา

ได้กรอบแนวคิดองค์
ประกอบและตัวชี้วัด
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ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ในการพฒันาครดูา้นการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
6 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
ดา้น เรยีงตามคา่เฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก ่ด้านการวัดและประเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพ
จรงิ รองลงมาคอื ดา้นการใชรู้ปแบบและเทคนิควธิี
การสอนอย่างหลากหลาย และด้านการพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรม 

1.2 สภาพทีพ่งึประสงคก์ารพฒันาครดูา้น
การจดัการเรียนรู้สำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
6 อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามค่า
เฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการ
วัดและประเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ รองลงมา
คอื ด้านการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะ
สมกับวัยผู้เรียน และด้านหลักสูตรและการบูรณา
การเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และด้านการใช้
รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย

1.3 การจัดลำาดับต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาครดูา้นการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยรวม พบว่า มีต้องการ
จำาเป็นทุกข้อโดยมีค่า PNI Modified อยู่ระหว่าง 
0.227 ถงึ 0.257 ดา้นตอ้งการจำาเปน็ทีม่คีา่สงูสดุ
เป็นลำาดับที่ 1 คือ ด้านหลักสูตรและการบูรณา
การเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำาดับที่ 2 คือ 
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยผู้เรียน และ ลำาดับที่ 3 คือ ด้านการพัฒนา
สื่อ และนวัตกรรม

2. โปรแกรมการพฒันาครดูา้นการจดัการ
เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 6 มคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุและความเป็นไปได้
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีองประกอบ 5 
องคป์ระกอบหลกัและ 54 ตวับง่ชี ้รายละเอยีด ดงันี้

1) องคป์ระกอบดา้นหลกัสตูรและการบรูณา
การเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1.1 ครูมี
ความรู ้ความเขา้ใจหลกัสูตรแกนกลางฯ พทุธศกัราช 
2551 เปน็อย่างด ี1.2 ครมีูการวเิคราะหห์ลกัสตูร
กอ่นนำาไปใชอ้ยา่งละเอยีด 1.3 ครสูามารถสรา้งแผน
จัดการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์หลักสูตร 1.4 ครู
มกีารพฒันาปรบัปรงุหลักสูตรฯกลุม่สาระการเรยีน
รู้ที่ตนรับผิดชอบ 1.5 สถานศึกษามีการวางแผน
การนำาหลักสูตรไปใช้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม 
1.6 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.7 สถานศึกษามีการ
จัดทำาตารางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 1.8 สถาน
ศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้  
1.9 สถานศกึษาส่งเสรมิให้ครจูดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามแผนการที่เตรียมไว้ 1.10 สถานศึกษามีการ
นิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.11 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้1.12 สถานศึกษามกีาร
ประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครทูกุคน
เปน็ระยะๆ อยา่งตอ่เนือ่ง 1.13 สถานศกึษาจดัส่ิง
อำานวยความสะดวกดา้นสือ่การเรยีนรูแ้ละเครือ่งมอื
ตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2) องคป์ระกอบดา้นการออกแบบกจิกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ดังนี้ 2.1 จัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรียนเปน็สำาคญั 2.2 จดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยคำานึงถึงความสามารถของ
ผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล 2.3 จดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่
สอดคลอ้งกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
2.4 จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบวธิกีารสอน
ที่หลากหลาย 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้
เรียนไดคิ้ดวเิคราะห ์2.6 จัดกจิกรรมการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 2.7 จัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 2.8 จัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยให้ผู้เรยีนรูจั้กวิธกีารแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 2.9 สอนซ่อมเสริม
และสง่เสรมิความสามารถพเิศษของผูเ้รยีนเตม็ตาม
ศักยภาพ 2.10 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 2.11 มกีารทำาวจิยัในช้ัน
เรียน 2.12 นำาผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรู ้2.13 มคีวามสามารถในการจดั
ทำาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2.14 มี
ความสามารถในการจดัประสบการณท์ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ 2.15 มีความรู้ ความเข้าใจในการทำา
วจิยัในชัน้เรยีน และการทำาโครงงาน 2.16 มคีวาม
รู ้ในดา้นการวัดผลและประเมนิผลการเรยีน 2.17 
มคีวามรู ้ความสามารถในการจดัทำาและใชส้ือ่การ
เรยีนรู ้2.18 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3) องค์ประกอบด้านการใช้รูปแบบและ
เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย ดังนี้

 3.1 ครสูามารถดำาเนนิการสอนอย่าง
เป็นลำาดับตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียน
รู้ทุกครั้ง 3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 3.3 จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ฯลฯ ให้แก่ผู้เรียน 3.4 จัดกิจกรรม
ใหผู้เ้รยีนได้ฝกึคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลู และสรา้งองค ์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 3.5 จัดบรรยากาศการเรียน
รู้ท่ีดึงดูดความสนใจ ให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ก่อ
ให้เกิดความสุขและสนุกสนานแก่ผู้เรียน 3.6 จัด
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาสมรรถนะสำาคญั
และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรม ดังนี้ 4.1 ครูตระหนักและเห็นความ
สำาคัญในการใช้สื่อในการเรียนการสอน 4.2 ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี 4.3 ครูนำาสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกครั้ง 4.4 ครูสามารถผลิตสื่อ
การเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 4.5 ครูสามารถ

เลือกสื่อการเรียนการสอนได้ตรงเหมาะสมกับจุด
ประสงค์ และเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน
ในแผนจัดการเรียนรู้ 4.6 ครูมีสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทีท่นัสมัยและเพยีงพอกบัความ ต้องการ
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 4.7 ครสูามารถ
เลือกใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทีท่นัสมยัไปใช้
ในการ จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 4.8 ครมูกีาร
พฒันา ปรบัปรงุ ส่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
กิจกรรม การเรียนการสอนอยู่เสมอ

5) องค์ประกอบด้านการวัดและประเมิน
ผลผู้เรียนตามสภาพจริง ดังนี้ 5.1 ครูมีวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 5.2 มีวิธีการประเมิน
ผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 5.3 มีการประเมิน
ผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
กิจกรรม การเรียนรู้ 5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมนิผล 5.5 มีเกณฑก์ารประเมนิชิน้งาน/ภาระ
งานที่เหมาะสม 5.6 มีการบอกวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละครั้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า 5.7 
มกีารวดัผลและประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่งควบคูไ่ป
กับการเรียนการสอน 5.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล 5.9 วัดผล
และประเมนิผลครอบคลุมการเรยีนรูท้ัง้ดา้นความรู ้
เจตคติ และการปฏิบัติ 5.10 ใช้วิธีการ และเครื่อง
มือหลายๆ แบบในการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในการประเมินอย่างเพียงพอ 5.11 วัดผลและ
ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 5.12 นำาผล
การประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ในการพฒันาครดูา้นการจัดการเรยีนรูส้ำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า สภาพปัจจุบัน
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศกึษานครราชสมีา เขต 6 มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบั
มาก และสภาพทีพ่งึประสงคก์ารพฒันาครดูา้นการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
6 อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนการจัดลำาดับต้องการ
จำาเปน็ในการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวม พบว่า 
มตีอ้งการจำาเปน็ทกุขอ้โดยมคีา่ PNI Modified อยู่
ระหว่าง 0.227 ถึง 0.257 ด้านต้องการจำาเป็นที่
มีค่าสูงสุดเป็นลำาดับที่ 1 คือ ด้านหลักสูตรและกา
รบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำาดับ
ที่ 2 คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน และ ลำาดับที่ 3 คือ ด้าน
การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม จากผลการวิจัยที่
กลา่วมา แสดงใหเ้หน็วา่ ครตูระหนกัและเหน็ความ
สำาคญัของการจดัการเรียนรู้ แตส่ภาพปัจจุบัน พบว่า  
ครมูกีารจดัการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก 
เนือ่งจากครไูมท่ราบรูปแบบหรอืขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู ้ทำาให้ครมูคีวามตอ้งการในการจดัการเรยีน
รูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ตอ้งการมคีวาม
รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนหรือขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยมทอง อัคราช (2553: 81-85) ได้วิจัยเรื่องแผน
พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาของสถานศกึษา
อำาเภอทุระดม แขวงเวียงจันทร์ ที่สนองต่อปัญหา
และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัย พบว่า 
กลยุทธ์ของแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 1). พัฒนาครูและ
บคุลากรทางการศึกษาใหม้คีณุภาพตามมาตรฐาน
วทิยฐานะและมาตรฐานวชิาชพี 2). สรา้งระบบการ
พฒันาวทิยากรเพือ่พฒันาครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการและสื่อในการอบรม4. 
สร้างระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายบุคคล 5. สร้างระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวจิารณ ์พานชิ (2558: 11) กลา่ววา่  
ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์
ได้เรียนอะไร และเพื่อให้ศิษย์ได้อะไร การประสบ
ผลสำาเรจ็ไดน้ัน้ ครตูอ้งทำาอะไร ไมท่ำาอะไร การทำา
หน้าที่ครูจึงไม่ผิดทางคือ ทาให้ศิษย์เรียนไม่สนุก 
หรือเรียนแบบขาดทักษะสำาคัญ “ทักษะเพื่อการ
ดำารงชวีติในศตวรรษที ่21” (21st Century Skills) 
จะเกดิขึน้ไดจ้าก “ครตูอ้งไมส่อน แตต่อ้งออกแบบ
การเรียนรู้และอำานวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ 
ใหศิ้ษย์ไดเ้รียนรู้จากการเรียนแบบลงมอืทำา แล้วการ
เรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 
โดยครูช่วยแนะนำา และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วย
ใหนั้กเรยีนแต่ละคนสามารถประเมนิความกา้วหน้า
ของการเรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับสุปรียา 
ศริพิฒันกลุขจร (2548: 12) ไดใ้หค้วามเหน็วา่การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงวธิคีดิ ให้
สอดคลอ้งและสมดลุกบัการเปลีย่นแปลงของโลกที่
นับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลงวธิี
คดิครัง้นีถ้อืวา่เปน็เรือ่งทีจ่ะตอ้งอยูคู่ก่นัต้องเกือ้กลู
กันจะแยกออกจากกันไม่ได้ การจัดลำาดับต้องการ
จำาเปน็ในการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวม พบว่า 
มีความต้องการจำาเป็นทุกข้อโดยมีค่า PNI Modi-
fied อยู่ระหว่าง 0.227 ถึง 0.257 ด้านต้องการ
จำาเปน็ทีม่คีา่สงูสดุเปน็ลำาดบัที ่1 คอื ดา้นหลกัสตูร
และการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ลำาดบัที ่2 คือ ดา้นการออกแบบกจิกรรมการเรียน
รู้ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน และ ลำาดับที่ 3 คือ 
ด้านการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงานวิชาการ เป็นวิธีการ
ดำาเนินการให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ประสบการณ์
มีความสามารถในการดำาเนินชีวิต ปรับตัวให้อยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การจัดการเรียนการสอน  
(Learning) เปน็การจดัประสบการณโ์ดยใช้กจิกรรม
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ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนด ดงันัน้สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้อง
กับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (2549: 18-23) ได้กล่าว
ถึงสมรรถนะในงานประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1) 
การจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่ความสามารถในการสรา้ง
และพฒันาหลกัสตูร ความสามารถในเนือ้หาสาระ
ที่สอนความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ความสามารถในการเลอืกใชแ้ละพฒันานวตักรรม
การเรียนรู ้และความสามารถในการวัดและประเมนิ
ผลการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียนได้แก่ ความ
สามารถในการปลูกฝงัจริยธรรม ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ความสามารถในการปลกูฝงัความเปน็ประชาธปิไตย
ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย และ
ความสามารถในการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน 3) 
การบริหารจัดการในชั้นเรียน ได้แก่ความสามารถ
ในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ความสามารถใน
การจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ เอกสารรายวิชาความ
สามารถในการกำากบัดแูลชัน้เรยีน 4) การวเิคราะห์
สงัเคราะหแ์ละการวิจยั ได้แก ่ความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสามารถในการสังเคราะห์ ความ
สามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ ความ
สามารถในการวิจัย 5) การสร้างความร่วมมือ
กับชุมชน ได้แก่ ความสามารถในการนำาชุมชนให้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 55-56) ได้
กำาหนดด้านการจัดการเรียนรู้ ในสาระความรู้และ
สมรรถนะไวด้งันี ้ทฤษฎกีารเรียนรู้และการสอนรูป
แบบการเรยีนรู้และการพฒันารปูแบบการเรยีนการ
สอนการออกแบบและการจดัประสบการณก์ารเรยีน
รู ้การบรูณาการเนื้อหาในกลุม่สาระการเรยีนรู้ กา
รบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนร่วม เทคนิค และ
วทิยาการจัดการเรยีนรู ้การใชก้ารผลติส่ือ และการ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
สมรรถนะในการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย ความสามารถในการนำาประมวลรายวิชามา
จัดทำาแผนการเรียนรู้รายภาค สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สามารถ
เลือกใช้พัฒนาและสร้างส่ืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถจำาแนกระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผลสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิทยา จันทร์ศิริ (2551: 25-35) 
กล่าวว่าวิธีการพัฒนาสมรรถนะมี 9 เทคนิควิธี
คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝึกอบรม 
3) การบรรยาย 4) การจัดกิจกรรมเสริม 5) การ
ใช้เกมบริหาร 6) การใช้กิจกรรมนันทนาการ 7) 
การแสดงบทบาทสมมติ 8) การระดมสมอง 9)
การศกึษาดงูานนอกสถานท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ อาภรณ์ภู่ วิทยพันธุ์ (2551: 196) กล่าวว่า 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะมีวิธีการมากมายที ่
ผูบ้รหิารสามารถนำามาเปน็เครือ่งมอืการพฒันาและ
ที่องค์การต่างๆ มักใช้กัน ได้แก่ 1) การฝึกอบรม
ในขณะทำางาน (OJT: On the Job Training) 2) 
การสอนงาน (Coaching) 3) การให้คำาปรึกษา
แนะนำา (Consulting) 4) การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) 5) การทำากิจกรรม (Activity) 6) การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 7) การให้ดู
งานนอกสถานที่ (Visiting) 8) การเข้าร่วมประชุม
สัมมนา (Meeting and Seminar) 9) การศึกษา
ตอ่ (Continuous Studying) 10) การฝกึงานและ
ทำางานรว่มกบัผู้เชีย่วชาญ (Counterpart) 11) การ
เพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enlargement) 12) การ
เพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 13) การ
เฝ้าติดตาม/สังเกตพฤติกรรม (Job Shadowing) 
14) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)

2. โปรแกรมการพฒันาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและความ
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เปน็ไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งมาจาก 
ครู เป็นบุคคลที่สำาคัญอย่างยิ่ง เป็นหัวใจสำาคัญ
ของกระบวนการจัดการศึกษา เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใน
การจัดการเรียนการสอน อบรมขัดเกลาและให้
คำาแนะนำา มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียน การ
ปฏบิตังิานและการปฏิบตัตินของครูจงึสง่ผลโดยตรง
ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รียน ดงันัน้ขดีความสามารถหรือ
คณุลกัษณะของครจูะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้
ความรู ้ความสามารถ คณุธรรม จรยิธรรม เป็นแบบ
อยา่งทีด่แีกผู่เ้รยีน ครจูงึเปน็ตวัแปรสำาคญัทีส่ามารถ
ทำานายหรือคาดหมายคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง 
จงึตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ
ครูให้มีความรู้ทักษะ คุณลักษณะตลอดจนเจตคติ
ทีดี่ตอ่ความเปน็ครแูละวิชาชพีครอูยา่งแทจ้รงิ กจ็ะ
สามารถพฒันาคณุภาพผู้เรยีนใหเ้ปน็ไปตามจดุมุง่
หมายของหลักสตูรตามตอ้งการไดก้ารทีจ่ะพฒันา
ผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตาม วตัถปุระสงคด์งักลา่วตอ้ง
อาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มี
เจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่ 
รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้น
เรยีนแนวใหม่ ในอนัทีจ่ะพัฒนาผูเ้รยีนทีเ่ยาวชนใน
ยุคใหมไ่ด ้อยา่งต่อเนือ่งและยัง่ยนื สอดคลอ้งหลกั
การจดัการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่วา่ การจดัการ
ศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รยีนทกุคนมีความสามารถ
เรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมีความ
สำาคัญที่สุด กระบวนการ 

จัดการศึกษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2553: 
154-160) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรมแกรม
พฒันาครผููน้ำาการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางปฏรูิป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โปรมแกรมการพัฒนาครู
มีองค์ประกอบที่สำาคัญ 7 ประการ คือ 1) วิสัย
ทัศน์ 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) 
กระบวนการ 6) โครงสร้าง 7) การวดัและประเมิน
ผล พบว่า 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปน็ครผููน้ำาการจัดการเรยีนตามแนวทางปฏรูิปการ
ศกึษาอยูใ่นระดบัดทีีส่ดุ 2) ดา้นเจตคตติอ่การเปน็
ครูผู้นำาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการ
ศกึษาอยู่ในระดับดีทีส่ดุ 3) ด้านทกัษะเปน็ครผููน้ำา
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาอยูใ่น
ระดบัดทีีส่ดุและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรุเชษฐ ์
สร้อยสวิง (2552: 127-128) ได้วิจัยเรื่องความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาครู โรงเรียนฝาย
กวางวทิยาคม อำาเภอเชยีงคำา จังหวดัพะเยา ผลการ
วิจัย พบว่า ครูมีแนวทางการพัฒนาครูทั้ง 8 ด้าน 
ดังนี้ 1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า เรื่องที่มีค่า
เฉลีย่ของระดับความต้องการการพัฒนาครสูงูทีส่ดุ 
คือ การนำานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน และความถูกต้อง ครบ
ถ้วน สมบูรณ์ของผลการที่สุด คือ การจัดระบบ
การให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 
และการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ รองลงมา 
คือ ความรู้ ความเข้าใจในระบบการให้บริการที่ดี 
3. ด้านการพัฒนาตนเองพบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความต้องการการพัฒนาครูสูงที่สุด คือ 
การนำาและการผลตินวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  
มาใช้ในการพัฒนางาน รองลงมา คือ การเลือกใช้
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม และ
การอธิบาย ยกตัวอย่าง ตั้งคำาถามโดยใช้ภาษา
อังกฤษ 4. ด้านการทำางานเป็นทีม พบว่า เรื่อง
ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความต้องการการพัฒนาครู
สูงที่สุด คือ ทีมงานกับการแก้ปัญหาการปฏิบัติ
งาน รองลงมา คือ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น 5. 
ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความต้องการการพัฒนาครูสูงที่สุด คือ การ
ดำาเนนิการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาหรอื
หลักสูตรท้องถิ่น รองลงมาคือ การใช้สื่อการเรียน
รู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลาย และการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ได้
อยา่งมรีะบบโดยมอีงค์ประกอบทีส่อดคลอ้งกนั 6. 
ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน พบวา่ เรือ่งทีม่คีา่เฉลีย่ของ
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ระดับความต้องการการพัฒนาครูสูงที่สุด คือ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
รองลงมา คือ การแนะแนว และให้คำาปรึกษาแก่
ผู้เรียนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา 
และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
ผู้เรียน 7. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน พบว่า 
เรือ่งทีม่คีา่เฉล่ียของระดบัความตอ้งการการพฒันา
ครสูงูทีส่ดุคอื การแกป้ญัหาพฤตกิรรมดา้นระเบยีบ
วินัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อ
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ย่างมีความสขุ และการจัด
มมุประสบการณ ์และสือ่ท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรูใ้หแ้กผู่้
เรียน 8.ด้านการสังเคราะห์ วิเคราะห์และการวิจัย 
พบวา่ เรือ่งทีม่คีา่เฉลีย่ของระดบัความตอ้งการการ
พฒันาครูสูงทีสุ่ด คอื การวจิยัและพฒันา มค่ีาเฉลีย่
มากกว่าข้ออื่น รองลงมา คือ การวิจัยในชั้นเรียน 
และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรกำาหนดนโยบาย
ในการสง่เสรมิสนบัสนนุการพฒันาครูอยา่งตอ่เน่ือง
เปน็ขัน้ตอนทัง้ระบบ ส่งเสรมิ สนบัสนนุการพฒันา
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยวิธีการที่หลาก
หลาย เชน่ จดัให้มีการฝกึอบรมเปน็ระยะอยา่งตอ่
เนือ่งจดัใหค้รรูว่มศกึษาดงูานกบัหนว่ยงานปฏบิตัดิ ี
จดัเวทเีสวนาใหค้ร ูสรา้งเครอืขา่ยและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เป็นต้น

1.2 ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรนำาการพฒันาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยด้านหลักสูตร
และการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียน
รู้/ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะ
สมกับวัยผู้เรียน/ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธี
การสอนอยา่งหลากหลาย/ดา้นการพัฒนาสือ่ และ
นวัตกรรม/ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจรงิ เปน็เปา้หมายสำาคญัในการพฒันาครเูพือ่
ใหค้รมูคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูเ้ปน็ระยะอยา่งตอ่
เนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 1) ให้ครูได้
เรียนรู้ตามคู่มือปฏิบัติงาน 2) การจัดให้มีระบบพี่
เลีย้ง การนเิทศครใูหไ้ดร้บัการพัฒนาดา้นการจัดการ
เรยีนรู ้จัดให้มีการฝึกอบรมเปน็ระยะอยา่งตอ่เนือ่ง 
ฝึกให้ครูทำาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้พัฒนาการเรียน
การสอน สง่เสรมิใหค้รรูว่มศกึษาดงูานกบัหนว่ยงาน
ท่ีปฏิบตัดิ ีสง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการศกึษาตอ่ จดัเวที
เสวนาให้ครู สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จดัใหม้กีารสนุทรยีสนทนาเพือ่เปน็การพฒันาการ
สอนของครู เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรมกีารศึกษาวจิยัเกีย่วกบัรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหาร บคุลากรครูบคุลากรฝา่ย
สนบัสนนุ การสอน ให้มสีมรรถนะสงูทัว่ทัง้องคก์ร

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของครูในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
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