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บทคัดย่อ 

การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย ไดแ้ก ่1) เพือ่ศกึษาองค์ประกอบและตวัช้ีวดัของการออกแบบการ
เรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการออกแบบ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้
แนวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ เพือ่การออกแบบการเรียนรู้เพือ่สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน 
วิธีดำาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบขององค์ประกอบและตัว
ชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบประเมิน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการออกแบบการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มธัยมศกึษาเขต 27 กำาหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้าราง เครจซีแ่ละมอรแ์กน 
จำานวน 322 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 3 
การพัฒนาโปรแกรมพฒันาครโูดยประยกุตใ์ชแ้นวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีเพือ่การออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ผู้ให้ข้อมูล จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มี 7 องค์ประกอบ 47 ตัวชี้วัด 

2. สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ผู้เรียน พบว่าสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับ
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ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. โปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ศึกษาปัญหา/ความต้องการ
ผู้เรียน 2) กำาหนดวัตถุประสงค์ 3) กำาหนดเนื้อหา/สาระ 4) กำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการสอน 5) กำาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 6) กำาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้และประเมินผล 7) นำาข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุง จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญระดับความเหมาะสมของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู, การออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ 
ผู้เรียน

Abstract

The research purposes were as: 1) to investigate the component and the indicators 
of developing of creating learning design to enhance student’s analysis thinking 2) to study 
the current condition and desirable condition of developing of creating learning design to 
enhance student’s analysis and 3) to develop the development of teacher’s development 
program by applying the concept of professional learning community for creating learning 
design to enhance student’s analysis thinking. The research was conducted associated  
with three phases. The first phase was to investigate the components and indicators of  
developing of creating learning design to enhance student’s analysis thinking. There were five 
respondents to investigate the information with the assessment form. In the second phase, 
the researcher studied the current condition and desirable condition of developing of creating 
learning design to enhance student’s analysis. Groups of the study were 322 which were 
purposive sampled: school directors, school vice directors, English teachers and supervisors 
and four English teachers were respondent interviewed from. The third phase was conducted 
to develop the development of teacher’s development program by applying the concept of 
professional learning community for creating learning design to enhance student’s analysis 
thinking. Descriptive statistics used in this research were percentage, average, standard 
deviation. The research finding are summarized as follows:

1. The components and indicators of developing of creating learning design to  
enhance student’s analysis thinking consists of 7 elements and 47 indicators 

2. The current condition The desirable condition of learning design to enhance  
student’s analysis. All in all, the satisfaction level was moderate. The desirable condition, 
overall, the satisfaction level was at the most. 

3. Appropriatness level of the Teacher’s Development Program by Applying the  
Concept of Professional Learning Community for Creating Learning Design to Enhance 
Student’s Analysis Thinking include 1) to study problem /learner’s problems with 4 indica-
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บทนำา

ประเทศไทยมกีารจดัการปฏริปูการศกึษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ได้กำาหนด
วสิยัทศันใ์หเ้ปน็ประเทศไทยเปน็สงัคมแหง่การเรยีน
รู้และปัญญา (Wisdom and Learning Society) 
โดยพัฒนาคณุภาพคนใหม้คีณุธรรมนำา ความรูเ้กดิ
ภมูคิุม้กนั นำาสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญา และการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตอยา่งยัง่ยืน การปฏรูิปกระบวนการเรียน
รู้ของระบบการศกึษาไทย ถอืเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งประเทศ 
ทัง้นีเ้นือ่งจากความเจรญิกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยทีี่
พัฒนา ไปอย่างรวดเร็วพบว่าเยาวชนของประเทศ
ที่เจริญเติบโต และเป็นกำาลังสำาคัญต่อไปภายภาค
หนา้กำาลงัเผชญิกับปัญหาความยุง่ยากซับซ้อนและ
สับสน คิดไม่เป็น ทำาไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ถูกวิธีและ
ไมม่วีธิกีารในการคิดวิเคราะหข้์อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต
ทำาให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของ
ชาติซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการนำาพาประเทศให้อยู่
ในสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิและสมศักดิ์ศรี จาก
ปัญหาและวิธีการสอนดังกล่าวทำาให้เด็กที่เกิดมา
ในยุคใหม่ จำาเปน็ตอ้งมสีมรรถนะทีแ่ตกตา่งไปจาก
เด็กในยุคศตวรรษที่ 19 หรือ 20 การจัดการเรียน
การสอนสำาหรับผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 จงึตอ้งมีรปู
แบบและวธิกีารที ่เปลีย่นแปลงไปจากเดิมดังเชน่ท่ี 
วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่างกับศตวรรษที่ 20 

สรุปได้ว่า โลกในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งความรู้และวิทยาการ ใหม่ๆ เกิด
ขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธ์ของ
คนในสงัคมกแ็ตกตา่งไปจากเดมิ ทำาใหท้กัษะความ
ต้องการในการดำารงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป การ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัยคุปจัจบุนั จงึ
เปน็ในรปูแบบ ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยการลงมอื
ทำา (Learning by Doing) โดยเป็นการเรียนที่เน้น
ความร่วมมือ(Collaboration Skills)และเรียนกัน
เป็นทีม (Team Learning) มากกว่าจะเรียนเพื่อ
ผลสมัฤทธิเ์ฉพาะตนเอง ความคดิเชน่เดยีวกนันี ้ได้
รบัการสนบัสนนุจากงานวจิยัทัง้ในและตา่งประเทศ
หลากหลายชิน้ทีบ่ง่บอก ถงึผลดทีีเ่กดิกบัครผููส้อน
และผูเ้รยีนจากการสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรูว้ชิาชพี 
(PLC) ขึ้นภายในโรงเรียนไม่ว่า จะเป็นการศึกษา
ของ Hord (1997) ที่อธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแก่
ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่รู้สึกโดดเดี่ยว
ในการทำางานนอ้ยลง และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตัิ
ให้บรรลุพันธกิจขององค์กร รู้สึกรับผิดชอบเป็นก
ลุ่มต่อพัฒนาการของผู้เรียน เกิดพลังในการเรียน
รู้ (Powerful Learning) ที่ส่งผลให้การสอนในชั้น
เรียนมีผลดีย่ิงขึ้น คือ ค้นพบความรู้ใหม่ๆ เกี่ยว
กับการสอนและตัวผู้เรียนที่ ไม่เคยสังเกตมาก่อน 
เข้าใจเนื้อหาสาระได้แตกฉานยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความ
จำาเป็น เป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำาการพัฒนาโปรแกรม
พฒันาครโูดยประยกุตใ์ชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีน
รู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครู ผู้สอนสามารถออกแบบ
การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน ซึง่

tors 2) to formulate objectives with 3 indicators 3) to formulate the content /essence with 
9 indicators 4) to formulate teaching strategies with 6 indicators 5) to establish learning 
activities and material with 16 indicators 6) to determine the measurement and evaluation 
with 6 indicators and to adjustment from the feedback with 3 indicators. By consider from 
the experts evaluation was overall, at the level of all component is the most satisfaction, 

Keywords: The development of teacher’s development program, The creating learning 
design to enhance student’s analysis thinking
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จะทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์มากยิ่ง
ขึ้น ดังนั้น ซึ่งต้องเริ่มจากครูท่ีต้องปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอน จากวัฒนธรรมแบบเดิมที่ทำางาน
อย่างโดดเดี่ยว มาเป็นการทำางานร่วมกันเป็นทีม 
โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ
สำาหรับครูและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทำาให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดสังคมแห่งความรู้ที่
อาศยัความรว่มมอืเปน็ฐานในการปรบัตวัและสรรค์
สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วชิาชพีคร ูเปน็ชมุชนทีท่ำาใหเ้กดิการปรบัปรงุทกัษะ 
เจตคติ ความเข้าใจ กระตุ้นการปฏิบัติงานของครู
และกลุม่คร ูพฒันาจากการฝกึอบรมอยา่งเปน็ระบบ 
(Systematic Training) เปน็การพฒันาตนเอง (Self 
Development) เปน็การพฒันาองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 
(Learning Organization) จนในทีส่ดุกลายเปน็ชมุชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูสนับสนุนให้เกิดการ
เรยีนรูข้องครอูยา่งตอ่เนือ่ง (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ,์  
2545: 13) และจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) 
จะพบว่าการให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียน
นั้น เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ
การพฒันาคณุภาพการศกึษาเปน็การยกระดบัการ
ศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ใหท้ดัเทยีมกบัสากลไปพร้อมๆ กนัท้ังระบบ เพราะ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มงานเดียวกัน
ซึ่งจะทำาให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อให้
นักเรียนได้พัฒนาอย่างแท้จริง

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวดัของ
การออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดย
ประยกุตใ์ชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน 

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเนื้อห�

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน แล้วนำามา
กำาหนดขอบเขตเนือ้หา 7 ดา้น ดงันี ้มอีงคป์ระกอบ
และตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ศึกษา
ปญัหา/ความต้องการผูเ้รยีน, กำาหนดวัตถุประสงค,์ 
กำาหนดเนื้อหา/สาระ, กำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการ
สอน,กำาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ, 
กำาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้และประเมินผล และ
นำาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง 

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มี
บทบาทในการใหข้อ้ชีแ้นะ คำาแนะนำา และประเมนิ
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ
และตวัชีว้ดัของการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิ
การคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนไดม้าโดยการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป ด้านการบริหารการศึกษา ด้าน
หลกัสตูรและการสอน ด้านการวดัผลและประเมิน
ผลการศึกษา หรือครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะชำานาญ
การพิเศษขึ้นไปประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
หลักสูตรในสถาน ศึกษา หรือปฏิบัติงานทางด้าน
วิชาการไม่น้อย กว่า 5 ปี จำานวน 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นเกบ็ขอ้มลู การประเมนิ
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ
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และตวัชีว้ดัของการออกแบบการเรยีนรูเ้พ่ือสง่เสรมิ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) 

3. การรวบรวมขอ้มลู ดำาเนนิการประสาน
ติดต่อ นัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยนำาแบบประเมินมาหาค่าทางสถิติด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา ค่า
เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบประเมิน
ในแต่องค์ประกอบ

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงค ์ในการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีบทบาทในการตอบ
แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคใ์น
การออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิวเิคราะห์
ของผูเ้รยีน จำานวน 322 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ในการ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ลกัษณะคำาถามเพือ่ทราบระดบัสภาพปจัจบุนั 
สภาพท่ีพึงประสงค์ ของการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิ
การสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง นำาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณม์าวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)

4. การวเิคราะหข์อ้มลู สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก ่ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาสภาพปัจจุบัน 
และสภาพทีพ่งึประสงค ์ในการออกแบบการเรยีนรู้
เพือ่สง่เสรมิการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รียนและตาราง
สังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชพี ในการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโปรแกรม จำานวน 5 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านการบริหารการ
ศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะ
ชำานาญการพิเศษขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้าน
การบรหิารงานหลักสูตรในสถาน ศึกษา หรอืปฏิบติั
งานทางด้านวิชาการไม่น้อย กว่า 5 ปีได้มาโดยวิธี
การการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำานวน 5 คนและครูผู้ให้สัมภาษณ์ จำานวน 4 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
โปรแกรมพัฒนาคร ูของการออกแบบการเรยีนรูเ้พ่ือ
สง่เสรมิการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน มลีกัษณะเปน็
แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) 
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) และแบบสัมภาษณ์
แบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) แบง่ออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นการออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งและรับ
แบบสอบถามในระบบการรบั– สง่ของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และติดตาม
แบบสอบถามด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบ
ประเมนิในแตล่ะด้าน และแบบสมัภาษณ ์การเกบ็
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสัมภาษณ์ด้วย
ตวัเอง นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณม์าวเิคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
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จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มี 7 องค์ประกอบ 
47 ตัวชี้วัด 

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงค ์ในการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังตาราง 2

ผลการวิจัย

ระยะท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิวเิคราะห์
ของผู้เรียน ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบการ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

องค์ประกอบก�รออกแบบก�รเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมก�รคิดวิเคร�ะห์ของผู้เรียน

S.D. ระดับคว�มเหม�ะสม

1. ศึกษาปัญหา/ความต้องการผู้เรียน 4.95 0.110 มากที่สุด

2. กำาหนดวัตถุประสงค์ 4.93 0.149 มากที่สุด

3. กำาหนดเนื้อหา/สาระ 4.77 0.306 มากที่สุด

4. กำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการสอน 4.90 0.220 มากที่สุด

5. กำาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 4.92 0.124 มากที่สุด

6. กำาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้และประเมินผล 4.83 0.257 มากที่สุด 
7. นำาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง 4.88 0.477 มากที่สุด 

โดยรวม 4.88 0.234 ม�กที่สุด 
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ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดำาเนินงาน สภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์การออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

องค์ประกอบก�รออกแบบก�รเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมก�รคิดวิเคร�ะห์ของผู้เรียน

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D.
ระดับก�ร

ดำ�เนินง�น
S.D.

ระดับก�ร

ดำ�เนินง�น

1. ศึกษาปัญหา/ความ ต้องการผู้เรียน 3.72 0.47 สูง 4.75 0.36 มากที่สุด

2. กำาหนดวัตถุประสงค์ 3.26 0.46 ปานกลาง 4.69 0.45 มากที่สุด

3. กำาหนดเนื้อหา/สาระ 3.57 0.38 สูง 4.08 0.28 มากที่สุด

4. กำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการสอน 3.49 0.43 ปานกลาง 4.84 0.25 มากที่สุด

5. กำาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 3.29 0.41 ปานกลาง 4.94 0.20 มากที่สุด

6. กำาหนดวิธีวัดผลการ เรียนรู้และประเมินผล 3.45 0.37 ปานกลาง 4.92 0.23 มากที่สุด

7. นำาข้อมูลย้อนกลับมา ปรับปรุง 3.66 0.47 สูง 4.95 0.22 มากที่สุด

รวม 3.49 0.42 ป�นกล�ง 4.74 0.28 ม�กที่สุด

จากตาราง 2 พบว่า สภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ของการออกแบบการเรียน
รู้ การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน พบว่าสภาพปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับปานกลางและพิจาณารายองค์ประกอบพบ
ว่า องค์ประกอบที่ 1,3,7 อยู่ในระดับ สูงและองค์
ประกอบที่ 2,4,5,และ6 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
ศึกษาปัญหา/ความต้องการผู้เรียน,นำาข้อมูลย้อน
กลับมาปรับปรุง, กำาหนดเนื้อหา/สาระ, กำาหนด
ยทุธศาสตร์ วิธีการสอน, กำาหนดวธิวีดัผลการเรยีน
รู้และประเมินผล, กำาหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อและกำาหนดวัตถุประสงค์ สภาพที่พึง
ประสงคก์ารออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิ
วเิคราะหข์องผูเ้รยีน อยูใ่นระดบัสงูมาก พบวา่ ทกุ
องคป์ระกอบอยูใ่นระดับ สูงมากโดยเรยีงลำาดับคา่
เฉลีย่จากมากไปหานอ้ยไดด้งันี ้นำาขอ้มลูยอ้นกลบั
มาปรบัปรงุ, กำาหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนและ
ส่ือ, กำาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้และประเมินผล, 
กำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการสอน, ศึกษาปัญหา/

ความต้องการผู้เรียน, กำาหนดวัตถุประสงค์ และ
กำาหนดเนื้อหา/สาระ

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชพี ในการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

1. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการ
จำาเปน็ในการออกแบบการเรยีนรูเ้พ่ือสง่เสรมิการคดิ
วิเคราะห์ของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ทำาการิเคราะห์ความ
ตอ้งการจำาเปน็เพือ่จดัลำาดบัความสำาคญั (Modified 
Priority Needs Index: PNI modified ) เพื่อนำา
ไปใชใ้นการออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิ
วิเคราะห์ของผู้เรียน 

2. ผูว้จิยัไดน้ำาผลการศึกษาไปสรา้งเปน็แบบ
สมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) 
ศึกษาการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนโดยสัมภาษณ์ ข้าราชการครู
กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำานวน 4 คน 
เพื่อยกร่างโปรแกรม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.1 ยกร่างโปรแกรมโดย ศึกษาข้อมูลพื้น
ฐาน แนวคิด ทฤษฎี สำาหรับการพัฒนาโปรแกรม
พฒันาครูโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดชมุชนแหง่การเรยีน
รูท้างวชิาชพี เพือ่การออกแบบการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ศึกษาเอกสารเกี่ยว
กับการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู,การประยุกต์ใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน มากำาหนดลำาดับเนื้อหา เวลา และรูปแบบ
ทีใ่ชใ้นการพัฒนามาสรา้งโปรแกรม จดัทำาแผนการ
จดัการเรียนรู้โปรแกรมและแบบประเมนิโปรแกรม
นั้น โดยการยกร่างโปรแกรม องค์ประกอบดังต่อ
ไปนี้ 1)กำาหนดวัตถุ ประสงค์ 2) กำาหนดวิธีวัดผล
การเรียนรู้และประเมินผล 3) กำาหนดยุทธศาสตร์
วิธีการสอน 4) การศึกษาปัญหา/ความต้องการ
ผู้เรียน 5)การนำาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง 6) 
กำาหนดเนื้อหา/สาระ 

2.2 นำาไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิโปรแกรม
เพือ่ตรวจสอบแกไ้ขรวมทัง้ ตรวจสอบสำานวนภาษา
ใช้พิจารณาจากความเป็นประโยชน์ ความเป็นไป
ได้ และความสมเหตุสมผล และให้ข้อเสนอแนะ  

5. ปรบัปรงุโปรแกรมพฒันาครโูดยประยกุต์
ใชแ้นวคดิชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี เพือ่การ
ออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน ตามคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ

อภิปรายผล

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
ซึง่มอีงค์ประกอบและตวัชีว้ดัทัง้สิน้ 7 องคป์ระกอบ 
47 ตัวชี้วัด ได้แก่ ศึกษาปัญหา/ความต้องการผู้
เรียน กำาหนดวัตถุประสงค์ กำาหนดเนื้อหา/สาระ 
กำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการสอน กำาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนและสื่อ กำาหนดวิธีวัดผลการ
เรียนรู้และประเมินผล และนำาข้อมูลย้อนกลับมา
ปรบัปรงุ ท้ังนีอ้าจเปน็เพราะไดม้กีารศกึษาเอกสาร
ทางวชิาการ งานวจิยัดา้นการออกแบบการเรยีนรูท้ี่

สง่เสรมิการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
เปน็ระบบ แลว้นำามาวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์ปน็องค์
ประกอบและตวัชีว้ดัของการออกแบบการเรยีนรูท้ี่
สง่เสรมิการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนอกีท้ังยงัมผีูท้รง
คณุวฒุทิีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์
เกีย่วกบัการการออกแบบการเรยีนรูเ้ปน็ผูต้รวจสอบ
และประเมนิองค์ประกอบในการการออกแบบการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะได้มีการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัยด้านออกแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
แล้วนำามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่
มคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณเ์ก่ียวกับ
การการออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมนิองคป์ระกอบในการการออกแบบการเรยีน
รู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสอดคล้อง
กับพระราช บญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อง
เป็นเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 8 การ
จัดการศึกษาให้ ยึดหลักดังนี้ 1) เป็นการศึกษา 
ตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. สภาพปัจจุบันการออกแบบการเรียน
รู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สภาพ
ปัจจุบันของการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน จากผลการประเมิน
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และผล
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน สภาพปัจจุบันการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ
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ปานกลางอาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ปรบักระบวนการพัฒนาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง กบั
เจตนารมณข์องพระราช บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นการกระจา
ยอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษา
ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
และจุดเนน้ของกระทรวง ศกึษาธกิารในการพฒันา
เยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนเพื่อ
นำาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะ
สม ชดัเจนทัง้เปา้หมายของหลกัสตูรในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน และการกำาหนดวิสัยทัศน์ จุดมาย 
สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อใช้
เปน็ทิศทางในการจดัทำาหลักสูตรการเรยีนการสอน
ทีส่ง่เสรมิศกัยภาพดา้นการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน
ในแต่ละระดับ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาครูให้
ตรงจดุและสนองตอบต่อปญัหาทีเ่กดิข้ึนในปจัจุบัน 
โดยควรมกีารกำาหนดหนว่ยงานการพฒันาครอูยา่ง
ทัว่ถงึทกุพืน้ที ่ไม่ใชก่ำาหนดอำานาจการพฒันาครไูว้
ที่ส่วนกลางอย่างเดียว

3. สภาพที่พึงประสงค์ของการออกแบบ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กระทรวงศกึษาธกิาร สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดนโยบายให้สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำาเนินการ
สั่งการครูผู้สอนให้นำานโยบายสู่การปฏิบัติ แต่ละ
แห่งตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นใน
การปรับเปลี่ยน จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาชนของ
ชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการ
คดิวเิคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์มทีกัษะดา้นเทคโนโลย ี
สามารถทำางานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และสามารถอยูร่ว่ม
กบัผู้อืน่ในสังคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิอยา่งมวีสิยัทศันใ์น

การทำางานทางวชิาชพีท่ีมุง่เนน้พฒันาการของผู้เรยีน
เปน็สำาคัญสอดคลอ้งกบันโยบายของสำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร
ได้กำาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทกัษะการคดิวเิคราะหท์ีไ่ดก้ำาหนดยทุธศาสตรก์าร
พฒันาความสามารถในการคดิ (สำานกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา.: 15-16) เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียน
ในประเทศไทยประกอบ ด้วยจุดเปล่ียนผ่านจาก
ระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่มีด้วย
การขบัเคลือ่นผา่นองคป์ระกอบของชมุชนการเรยีน
รูท้างวชิาชพีครสููก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 บรบิท
โรงเรยีนในประเทศไทยทีม่คีวามสมัพนัธ ์สง่ผลตอ่
เนือ่งกนัอยา่งเปน็เหตแุละผล ทำาใหเ้กดิวฒันธรรม
การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงบนฐานงานจรงิ เมือ่
แตล่ะพืน้ทีม่กีารพฒันาในรปูแบบดงักลา่วอยา่งตอ่
เนื่องจนกลายเป็นวิถีปกติขององค์กร

3.1 กำาหนดวัตถุประสงค์ การเขียนจุด
ประสงค์การเรียนรู้ ต้องวิเคราะห์เป้าหมายและ
จุดประสงค์ว่าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด เป็น
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะหรอืวตัถปุระสงค ์เชงิพฤตกิรรม 
ทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัแิละผูส้อนสามารถวดัหรอื
สงัเกตได ้และควรกำาหนดใหค้รบทัง้ดา้นความรู ้(K) 
กระบวนการ (P) และเจตคติ (A) 

3.2 กำาหนดวธิวีดัผลการเรยีนรูแ้ละประเมนิ
ผล การประเมินความ สามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จะต้องประเมินตามจุดประสงค์การเรียน
รู้ที่ได้กำาหนดไว้ ซึ่งต้องกำาหนดขอบเขตของการ
ประเมิน ให้สอดคล้องหรือล้อไปกับวัตถุ ประสงค์
เชิงพฤติกรรม สอดคล้องกับการวิจัยของ พรหม
ธิดา พงศ์พรหมและวิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า 
(2555: 159 - 173) ที่ได้ศึกษา การวิเคราะห์
การปฏิบัติงานด้านประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการเรียนรู้ของครู
ภาษาไทยเปน็ไปตามหลกัการและแนวคดิของการ
ประเมิน การเรียนรู้ตามสภาพจริง 



72 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 9 Number 1 January-April 2018

3.3 กำาหนดยุทธศาสตร์วิธีการสอน ครูผู้
สอนจะต้องตัดสินใจเลือก ทฤษฎีการเรียนรู้ หลัก
การเรียนรู้หรือแนวคิด วิธีสอนต่างๆ เทคนิคการ
สอน ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ตลอดจนเลือกวิธีการ
และส่ือที่ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุพงศ์ วงค์น้อย
และนัฐจิรา บุศย์ดี ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวปฏบิตัสิูผ่ลสมัฤทธิข์ัน้สงู เพือ่
สง่เสริมความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจัิยพบวา่ 
สามารถออกแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏบิตัิ
สู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงได้ โดยมีองค์ประกอบ คือ การ
ออกแบบบทเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การมอบ
หมายงานให้เหมาะสมกับระดับการรู้ การให้งาน
กลุม่หรอืงานคูต่ามความเหมาะสม การประเมนิผล
ระหวา่งเรยีน เอ้ือใหม้กีารสนทนาและการอภปิราย 
การเขียนอย่างเป็นกิจวัตร การสืบเสาะหาความรู้  
และการใช้ สถานการณ์ปัญหาที่ส่งเสริมความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.4 การศกึษาปญัหา/ความตอ้งการผูเ้รียน 
จะต้องสำารวจความต้องการและปัญหาในพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน วิเคราะห์ความ
จำาเปน็หรอืปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ ตดัสนิใจเลอืก
เรือ่งทีจ่ะแกป้ญัหา การประเมนิความสามารถของ
ผู้เรียนก่อนสอน การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
สามารถนำาข้อมูลจากการประเมินความต้องการ
ของผู้เรียนปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
การวิเคราะห์บทเรียนใหม่ว่าต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะในด้านใด ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ณัฏฐ์พิชา จันทร์ศรี และคณะ (2558: 
103-116) ซึ่งได้ศึกษาปัญหาและความต้องการ
เกีย่วกบัการจัดการเรยีนการสอนและการประเมิน
ผลของนกัเรียนโรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอา่งทอง พบวา่ 
แก้ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของครใูหใ้ชว้ธิกีารอืน่ๆ นอกเหนือจากการบรรยาย 
เชน่ การทำากจิกรรมกลุม่ตอ้งการเอกสารประกอบ
การสอนและแกป้ญัหาดา้นการวดัและประเมนิผล 
พบวา่ ตอ้งการใหม้ ีการนำาผลการประเมนิมาพฒันา 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3.5 การนำาขอ้มลูยอ้นกลับมาปรับปรุง นำา
เอาผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบพิจารณา
แก้ไขการดำาเนินงานในปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน เนื้อหาที่นำามาจัดการเรียนรู้วัตถุประสงค์ 
วิธีในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการใช้สื่อ และนำาส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องก็จะ
ตอ้งทำา การปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาในสว่นตา่งๆ 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.6 กำาหนดเนื้อหา/สาระ โดยกำาหนด
ขอบเขตของเน้ือเพือ่ใหก้ารออกแบบการเรยีนรูน้ั้น
บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้สอดคล้อง
หรือล้อไปกบัวตัถุ ประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ในแตล่ะ
วตัถปุระสงค ์สาระทีร่ะบอุาจเปน็ขอ้เทจ็จริง (Fact) 
มโนทัศน์ (Concept) คำานิยาม/คำาจำากัดความ 
(Definition) หลักการ (Principle) กฎ (Law) และ
ทฤษฎี (Theory)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย

1.1 งานวิจัยนี้สามารถนำาไปกำาหนด 
ยทุธศาสตรก์ารปฏริปูการเรยีนรูท้ัง้ระดบัหนว่ยงาน 
ฝ่ายงาน โรงเรียน และระดับสูงขึ้นไปเพื่อเป็นฐาน
มุ่งพัฒนาระบบการพัฒนาครูบนฐาน งานจริงใน
ภาคส่วนต่างๆ ถานศึกษา ด้วยการร่วมกันศึกษา
แนวทางในการ ขับเคล่ือนและเอื้อกันทั้งโรงเรียน 
สามารถพฒันาชมุชน เรยีนรูท้างวชิาชพีในโรงเรยีน
ได้ เช่นโรงเรียนควรจัดบรรยากาศ ทรัพยากร งบ
ประมาณทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ รวมทัง้สนับสนุนและ
กระตุน้ใหค้รูมีการเรยีนรู้ร่วมกนั ในกลุม่ชมุชนแหง่
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพในหน้างานของตนเอง

1.2 การเรยีนรูจ้ากการจดักจิกรรมเปน็สิง่ 
ทีส่ำาคญัทีส่ดุ การเรยีนรูจ้ะตอ้งเกดิขึน้ในชมุชน แหง่
การเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพคร ูทำาให ้ครไูดมี้สว่นรว่มและ
อทุศิตนในชมุชนแหง่การเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี อยา่งตอ่
เนื่อง เป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง อุทิศ
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ตนในการ ทำางาน และทำาให้เกิดความร่วมมือใน
การทำางานเป็นทีม

1.3 ควรบูรณาการโปรแกรมการสอนเพ่ือ
ส่งเสรมิความสามารถในการคิดวเิคราะห์กบั เน้ือหา
และกจิกรรมการเรยีนการสอนในทกุกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ไดท้กุกลุม่ ซึง่เปน็แนวทางท่ี สอดคลอ้งกบัการ
เรยีนการสอนทีเ่นน้นกัเรยีนเปน็สำาคญัและแนวทาง
การปฏริปูการเรยีนรูซ้ึง่ สง่เสรมิการพฒันาการคดิ 
ร่วมมือในการทำางานเป็นทีมวิเคราะห์

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันน้ี 

ต่อไปอีกและเพิ่มลักษณะการคิดที่หลากหลายขึ้น
และควรนำาไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็น
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูให้มี
เครือข่ายที่ม่ันคง และสามารถเพิ่มพูนทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการวางแผนในการกำาหนดข้ัน
ตอนในการดำาเนนิการเรยีนรูห้รอืเก็บ รวบรวมขอ้มลู
ทีห่ลากหลายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบรบิทของ
ผู้เรียนและห้องเรียนในแต่ละพื้นที่

2.3 ควรมีการจัดรูปแบบการพัฒนาครูที่
หลากหลายรปูแบบเชน่ประยกุตใ์ชร้ะบบการอบรม
พัฒนาแบบออนไลน์ เป็นต้น
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