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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และความต้องการพัฒนาครูดา้ นการจัดการ
เรียนรู้ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำ�นวน 462 คน และกลุ่ม
เป้าหมายคือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบ 6 โรงเรียน จำ�นวน 12 คน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการ
พัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 12
คน ใช้วิธีการสนทนากลุ่มและ ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ใช้แบบ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
2. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ
1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4) การประเมิน
ผลรูปแบบ และ 5) เงื่อนไขการนำ�รูปแบบไปใช้
3. ผลการประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ:
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Abstract
This research aimed 1) to study the current situation and need teacher development
on learning management 2) to create teacher development model on learning management,
and 3) to evaluation teacher development model on learning management. The research
divided into 3 phases, the first Phase was studying the current situation and need teacher
development on learning management used questionnaires to colleted data from 462 sample
and used In-depth interview form to interview keyperformance were 12 administrators and
teachers from 6 pilot schools the second phase create a teacher development model on
learning management the 12 qualified persons used group discussion methods and the third
phase evaluation the suitability and possibility of the model use a qualified evaluation were
stakeholders 24 persons. Analyzed data using descriptive statistics and content analysis.
The result were found:
1. The current situation and need of teacher development on learning management
were at high level.
2. This teacher development model consisted were 5 elements: 1) the purpose of
the model 2) the principle of model 3) the main components of the model 4) the evaluation
of model and 5) conditions for the use of the model
3. The evaluation results of the teacher development model on learning management
found that the suitability and possibility were at high level.
Keywords: Model, Teacher Development, Learning Management, Pracharath School

บทนำ�
ศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีท่ า้ ทาย
ความสามารถของมนุษยชาติเพราะเป็นยุคทีท่ มี่ กี าร
เปลีย่ นแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ซึง่ นับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ และในทีฐ่ านะทีป่ ระเทศไทย
เป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมโลก จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ที่
จะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนี้ การพัฒนา
ประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จึงเป็น
จุดเปลี่ยนที่สำ�คัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว การปฏิบตั ใิ นแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ได้ก�ำ หนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทัง้
แผนงาน/โครงการสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการให้เห็น

ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับ
ตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำ�หนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลือ่ นและติดตามประเมินผลทีช่ ดั เจน
เพื่อกำ�กับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาเพือ่ ประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย สิ่งที่จะต้องเตรียมรับกับ
สถานการณ์นกี้ ค็ อื การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สร้างองค์ความรูท้ จี่ �ำ เป็นต่อการพัฒนาประเทศซึง่
บทบาทหลักจะตกอยูก่ บั ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการ
จัดการศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนากำ�ลังคนให้มีความ
สามารถ มีองค์ความรู้ที่จำ�เป็นมีทักษะการคิด มี
ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัจจุบันของ
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ตนเองและสังคมอย่างชาญฉลาด การพัฒนาครูจงึ
เป็นกลยุทธ์ส�ำ คัญทีส่ ง่ เสริมให้ครูกา้ วหน้าในวิชาชีพ
สามารถทำ�งานได้อย่างมีสมั ฤทธิผลสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้
ผู้สำ�เร็จการศึกษามีคุณภาพตามไปด้วย ครูต้อง
ได้รบั การพัฒนาเพราะจะเป็นกระบวนการทีเ่ พิม่ พูน
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของบุคลากรใน
องค์การส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ครูสามารถนำ�
ศักยภาพทีม่ มี าใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์การมาก
ที่สุด และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ความชำ�นาญ ตลอดจนทัศนคติของครูเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมสำ�หรับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ (จอมพงศ์
มงคลวนิช. 2555: 148)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์โดยมีองค์ประกอบที่
สำ�คัญหลายๆ อย่าง ปัจจัยที่สำ�คัญที่นำ�มาเป็น
ประเด็นในการพัฒนาทีร่ ฐั บาลนำ�โดยนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำ�มากำ�หนดเป็น
นโยบายปฏิรปู การศึกษาของรัฐบาลด้านการศึกษา
แถลงการณ์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ
กรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา(ซุปเปอร์
บอร์ดด้านการศึกษา) ได้ก�ำ หนดทิศทางการจัดการ
ศึกษา ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
นำ�นโยบายและนำ�มาสู่การกำ�หนดยุทธศาสตร์ใน
การบริหารงาน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
กับการศึกษาไทย และเร่งดำ�เนินการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปการศึกษาในระยะแรก โดยกำ�หนดเป็น
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา
ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 2) ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3) ด้าน
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) ด้านการ
ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 5) ด้าน ICT และ 6) ด้าน
การบริหารจัดการ (สำ�นักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน: 2559) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ประเด็นปัญหาเรือ่ งการ
ผลิตและพัฒนาครู พบว่า ครูบางส่วนไม่เก่ง ขาด
องค์ความรูใ้ นเรือ่ งทีส่ อน ขาดเทคนิคการสอน การ
เชือ่ มโยงองค์ความรูก้ บั สถานการณ์จริง องค์ความรู้
ทีม่ อี ยูข่ าดความทันสมัย ขาดการเรียนรูแ้ ละต่อยอด
องค์ความรู้ทำ�ให้สาระความรู้ล้าสมัย มีครูจำ�นวน
มากทีส่ อนไม่ตรงวิชาเอก ไม่ตรงสาขาวิชาทีส่ �ำ เร็จ
การศึกษา คนเก่งส่วนใหญ่ไม่นยิ มเรียนสาขาศึกษา
ศาสตร์ ครุศาสตร์ และเมือ่ บรรจุรบั ราชการก็เลือก
บรรจุในเมืองใหญ่ ทำ�ให้โรงเรียนในเมืองมีจำ�นวน
ครูที่เกินอัตราที่ ก.ค.ศ.กำ�หนด สำ�หรับโรงเรียน
ในชนบท หรือในพื้นที่ห่างไกล ก็ประสบปัญหา
ขาดแคลนครู กฎหมายการบริหารบุคคลไม่เอื้อให้
ครูย้ายข้ามเขตเพื่อไปทดแทนอัตราข้าราชการครู
ทีอ่ ยูข่ า้ มเขตได้ ภาระงานทีน่ อกเหนือจากงานสอน
มีเป็นจำ�นวนมาก ทัง้ งานธุรการ งานสนับสนุน การ
ประชุม สัมมนา อบรมต่างๆ ทำ�ให้ใช้ชวั่ โมงสำ�หรับ
การสอนไม่มีประสิทธิภาพ ครูหลายคนประสบ
ปัญหาหนี้สินทำ�ให้ไม่มีกำ�ลังใจในการสอนและ
ใช้เวลาเพื่อการหารายได้พิเศษมากกว่าทุ่มเทเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการสอน จะเห็นได้ว่าคุณภาพการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็นสิง่ ทีแ่ ยกไม่ออกจากคุณภาพ
การเรียนรูข้ องครู การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจะเกิดขึน้ ไม่
ได้ ถ้าครูไม่เป็นผูช้ แี้ นะ การเพิม่ คุณภาพการศึกษา
สามารถทำ�ได้โดยการเพิม่ คุณภาพของครู การเรียนรู้
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนแต่จะเกิดขึ้นตลอด
เวลาทุกหนทุกแห่งทุกสถานการณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก
กล่าวคือต้องเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น
รูแ้ ละเข้าใจพืน้ ฐานเดิม ความสนใจ ความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้คือการที่
ผูเ้ รียนสามารถเปลีย่ นพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ เช่น
เปลี่ยนจากการไม่รู้เป็นรู้ จากการทำ�ไม่ได้เป็นได้
หรือจากการไม่ชอบเป็นชอบ การเรียนรู้ เป็นการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์
ตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรู้
จะไม่เกิดขึ้น จากผลการประเมินภายนอกของ
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สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมระดับ ประเทศในด้านครู
ผูส้ อนทีย่ งั ไม่ได้มาตรฐานคือความสามารถของครู
ในด้านการจัดการเรียนการสอนยังขาดประสิทธิภาพ
สอนในเนือ้ หามากกว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ครู
ไม่เข้าใจในวิธกี ารจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนการสอนยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ (ธีระ
รุญเจริญ, 2553: 10)
จากนโยบายโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียน
ภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
พืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ �ำ ” ทีเ่ กิดจากความร่วมมือ
ภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
รวม 25 องค์กร จับมือกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นำ� (ครู ผู้บริหารฯ) ได้
รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผล
จากเหตุผลที่เสนอมาข้างต้น จะเห็นว่า
วิธกี ารพัฒนาครูทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริง และ
ยังไม่ตอบรับกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
ถ้าจะทำ�ให้การพัฒนาครูส�ำ เร็จหรือเกิดผล จำ�เป็น
ต้องหารูปแบบที่สอดคล้อง เหมาะสม จึงทำ�ให้
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ มีหน้า
ที่ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความ
ต้องการทีจ่ ะศึกษา วิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาครูโดย
เฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ ซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญใน
การจัดการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและผูใ้ ช้บริการทางการศึกษา
ในโอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
2. เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการ
จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั และความ
ต้องการพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู
หัวหน้าวิชาการโรงเรียนประชารัฐ ระดับประถม
ศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 1,158 คน จาก 579 โรงเรียน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
และครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนประชารัฐ ระดับ
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานจำ�นวน 462 คน จาก 231 โรงเรียน
ซึง่ ได้มาจากการเปิดตารางกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ของ Krejcie และ Morgan โดยใช้สถานศึกษาเป็น
หน่วยสุ่ม และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกระจายไปทุก
เขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 8 จังหวัด สุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีแบบ
แบ่ ง ชั้ น ภู มิ อ ย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportional
Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด,
2545 ก: 49)
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1.3 กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
และครูหวั หน้าวิชาการโรงเรียนประชารัฐทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
จำ�นวน 12 คน จาก 6 โรงเรียน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และความ
ต้องการพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .98
2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การวิจยั เชิงปริมาณ (การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม) ผู้วิจัยดำ�เนินการ จัดส่ง
แบบสอบถามถึงโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ทางไปรษณียแ์ ละขอรับคืนทางไปรษณียจ์ �ำ นวน
462 ชุด จำ�นวน 231 โรงเรียน ผู้บริหารจำ�นวน
231 ชุด และครูวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จำ�นวน 231 ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จำ�นวนทั้งสิ้น 460 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.57
3.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานงาน
ขอความร่วมมือถึงผู้อำ�นวยการโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 ที่เป็นโรงเรียนประชารัฐกลุ่มเป้าหมาย ที่มี
ผลการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) จำ�นวน 6
โรงเรียน ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ จดบันทึก
บันทึกเสียงและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามตาราง
ที่กำ�หนด และตรวจสอบเนื้อหาการสัมภาษณ์ให้
ครบถ้วนครอบคลุม เพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิจยั เชิงปริมาณ วิเคราะห์คา่ เฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วธิ วี เิ คราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) ตามประเด็นที่กำ�หนด
ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบการ
พัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชา
รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำ�นวน 12 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
บันทึกข้อมูลและเครื่องบันทึกเสียง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสาน
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 12
คน ร่วมวิพากษ์ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus
Group Discussion) และจดบันทึก บันทึกเสียง
และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามข้อเสนอแนะและ
ผลการวิพากษ์ ให้ครบถ้วนครอบคลุม เพื่อนำ�ไป
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์ต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีพรรณา
วิเคราะห์
ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. กลุม่ เป้าหมาย ทีใ่ ช้ในการประเมินรูปแบบ
ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการใช้
รูปแบบนี้ (Stakeholders) จำ�นวน 24 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นกลุม่
เป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรูปแบบด้วยตนเอง
จำ�นวน 24 ชุด โดยได้รับแบบประเมินกลับคืน
จำ�นวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบนั และความต้องการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีการดำ�เนินงาน
อยู่ในระดับมาก
2. รู ป แบบการพั ฒ นาครู นี้ มี 5
องค์ประกอบดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ เพื่อ
ให้โรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีกระบวนการพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ
2.2 หลักการของรูปแบบ ประกอบด้วย
หลักการความต้องการจำ�เป็น หลักการมีส่วนร่วม
หลักร่วมกันรับผิดชอบ หลักการบูรณาการ และ
หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ มีการ
ดำ�เนินการ 3 ระยะ 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ คือ ระยะเตรียม
การ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2) การจัด
องค์กร และ 3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ระยะ
ปฏิบัติการ มี 1 ขั้นตอน ดังนี้ 4) การนำ�แผนสู่การ
ปฏิบัติ มี 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 4.1) การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 4.2) การจัดกิจกรรม PLC และ
4.3) การนิเทศภายใน และ ระยะการติดตามผล มี
2 ขัน้ ตอน ดังนี้ 5) การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน
ปรับปรุง ประเมินผล และ 6) การรายงานผล
2.4 สำ�หรับการประเมิน ผลรูปแบบ มี
2 ประเด็น คือ 1) ประเมินความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนาครู และ 2) ประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาครู
2.5 เงื่อนไขการนำ�รูปแบบไปใช้ คือ
1) เงื่อนไขความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตาม
รูปแบบ และ 2) แนวทางในการนำ�รูปแบบไปใช้
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3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูดา้ น
การจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ทั้งสองด้าน

อภิปรายผล
ผลการวิจยั รูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการ
จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง มีประเด็นสำ�คัญทีน่ �ำ มาอภิปราย
ตามลำ�ดับ ดังต่อไปนี้
1. สภาพปัจจุบนั และความต้องการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยรวมมีการ
ดำ�เนินงานอยู่ในระดับมาก ปัจจุบันการพัฒนาครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการพัฒนาครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้
แต่ยงั ขาดกระบวนการพัฒนาทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
ขาดรูปแบบในการพัฒนาครูทเี่ ป็นรูปธรรม จึงทำ�ให้
การพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูไ้ ม่ประสบความ
สำ�เร็จเท่าที่ควร ดังนั้นครูควรมีรูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ เกสร
ทองแสน, (2553: 237-239) ได้วจิ ยั เพือ่ ศึกษาการ
พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดย
ใช้การศึกษาบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ได้รบั การสอนจากครูทไี่ ด้รบั การพัฒนา โดยใช้การ
ศึกษาบทเรียนมีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงในด้าน
ความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และทักษะทางสังคมทีด่ ขี นึ้ สอดคล้อง
กับวิสทุ ธิ์ เวียงสมุทร, (2553: 213-216) ได้ท�ำ การ
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ช่วง
ชัน้ ที่ 1-2 ผลการวิจยั พบว่า 1. ครูผสู้ อนคณิตศาสตร์
สำ�นักงานเขตพื้นการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
ครูคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุงและมีความ
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ต้องการทีจ่ ะพัฒนาเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ
ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญและสอดคล้องกับ Lovett, (2002:
87) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา: มุมมองที่ได้รับจาก
โครงการประเมินผลทางการศึกษา พบว่า ผลกระทบ
จากรายงานดังกล่าวข้อมูลจากการประเมินเป็นที่
ยอมรับ เพราะครูได้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตร
ตามที่ได้รับมอบอำ�นาจจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในความจริงแล้วโครงการพัฒนาวิชาชีพทั้งหมด
พบกับความยากลำ�บากทีโ่ รงเรียนจะต้องทำ�งานกับ
โครงการต่างๆ มากมายในเวลาเดียวกัน ในระหว่าง
ทีด่ �ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งประโยชน์ทเี่ ป็นไปได้ของ
รายงานดังกล่าวคือ บรรทัดฐานในการประเมินเพือ่
ให้เกิดความเข้าใจในการประเมินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พบว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนในอนาคตนั้นขึ้น
อยูก่ บั สมรรถนะในการกำ�หนดความจำ�เป็นในการ
เรียนรูแ้ ละวิธดี �ำ เนินการ ดังนัน้ โรงเรียนจำ�เป็นต้อง
ศึกษาเอกสารรายงานทีเ่ กีย่ วข้องและทักษะในการ
วิเคราะห์เมือ่ ทราบว่าจะปรับปรุงพัฒนาอย่างไรและ
ไม่เพียงแต่ท�ำ ซ้�ำ กับในสิง่ ทีค่ นอืน่ ได้ท�ำ ให้เหมาะสม
กับโรงเรียน การพัฒนาและการเรียนรูข้ องครูตอ้ งเน้น
วิธกี ารเรียนรูแ้ ละทบทวนการจัดการและโครงสร้าง
ในการเรียนรู้ของครูจากภายในโรงเรียน โรงเรียน
จะมีโอกาสที่ดีในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เมือ่ ได้จดั การกับโครงสร้างในปัจจุบนั ซึง่ ขัดต่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของครู
2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการ
จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง มีองค์ประกอบหลักของรูปแบบ
ดำ�เนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะ
ปฏิบัติงาน และระยะติดตามผล โดยมีขั้นตอนใน
การดำ� เนิน การเป็น 6 ขั้น ตอน ซึ่ง ระยะที่ 1 ระยะ
เตรียมการ (Preparation) มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1)
การวางแผน (Plan: P) เป็นการเตรียมการดำ�เนิน
งานที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเ้ กีย่ วข้อง 2) การจัดองค์กร (Organization:
O) เป็นการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อ
สนับสนุนการดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยการจัดการบริหารงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ครู 3) การจัดบุคลากรปฏิบตั งิ าน (Staff: S) เป็นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำ�เนินงาน ระยะที่ 2
ระยะปฏิบัติการ (Implementation) 4) การนำ�
แผนสู่การปฏิบัติ (Do: D) เป็นระยะในการดำ�เนิน
งานทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน ครูและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้อง
ดำ�เนินการตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการพัฒนาครู
ตามขัน้ ตอนในการดำ�เนินการ 3 วิธี ดังต่อไปนีด้ งั นี้
(1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ให้ความรูแ้ ก่ครู (2)
การจัดกิจกรรม PLC โดยใช้เทคนิคการสนทนา
กลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (3) การนิเทศภายในโดยใช้
เทคนิค 4C ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (Folow-up)
5) การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงและ
ประเมินผล (Assessment: A) เป็นกระบวนการใน
ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง และประเมิน
ผลการดำ�เนินงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน
สมบูรณ์ 6) การรายงานผล (Report: R) เป็น
กระบวนการในการสรุปผล รายงานงานผล นำ�ผล
ที่ได้มาสังเคราะห์ จัดกระทำ� เพื่อให้สารสนเทศ
ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้คราวต่อไป
กระบวนการพัฒนาครูมลี กั ษณะเป็นวงจรคุณภาพ
มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้รปู แบบ
ดังกล่าวการกำ�หนดองค์ประกอบของรูปแบบนั้น
เป็นข้อค้นพบที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีระบบการ
บริหารงานวงจรคุณภาพ (PDCA) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฉลาด ปาโส, (2559: 142-153)
ได้ทำ�วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การพึง่ ตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ผลการวิจัย พบ
ว่า รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
การพึ่งตนเองของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม 7
ขัน้ ตอน และ การดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วม 14 กิจกรรมย่อย สอดคล้องกับงาน
วิจัยของฑิฆัมพร บุญมาก (2558: 288-297) ได้
ทำ�วิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบพัฒนาครูในด้านการ
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จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ระบบการพัฒนาครูในด้านการ
จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยนำ�เข้า (Input)
ประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 ผู้บริหาร ครู นักเรียน วิทยากร
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และงบประมาณ ด้าน
กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การกำ�หนด
วัตถุประสงค์ การศึกษาคุณลักษณะผู้เรียน การ
กำ�หนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การกำ�หนด
เนือ้ หา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ ด้านผลผลิต (Output)
ประกอบด้วย ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
เรียนรู้ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการสอนของครู ด้านข้อมูลป้อน
กลับ (Feedback) ประกอบด้วย การรายงานผล
และการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะและสอดคล้อง
กับ Robinson and Carrington. (2002) ศึกษา
การใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษารายกรณี (Case
Study Method) โดยมีการดำ�เนินการ 6 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การสำ�รวจความต้องการจำ�เป็นในการฝึก
อบรม 2) การออกแบบการฝึกอบรม 3) การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ 4) การฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน
5) การนิเทศติดตาม 6) การสะท้อนความคิดของ
ครูต่อรูปแบบการจัดการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ข้อ
คือ 1) พื้นที่จุดเน้นของครูรายบุคคล 2) ผลทาง
บวกของกระบวนการ 3) พื้นที่สำ�หรับปรับปรุง
และ 4) ความคิดเพื่อการร่วมมือรวมพลังที่ยั่งยืน
3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างและพัฒนาขึ้น
จากสภาพปัจจุบนั และความต้องการของโรงเรียน
ประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเหมาะสม
จากทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการ
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
(Best Practice) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู
หัวหน้าวิชาการทีด่ แู ลงานพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้
และผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม เพื่อนำ�ผลไปพัฒนา
ปรับปรุงจนทำ�ให้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ เสนอ
ภิรมจิตรผ่อง และคณะ (2555: 135-139) ได้
ทำ�วิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
วิจยั พบว่า ผลการประเมินรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
พบว่า ความเป็นไปได้ มีค่าสูงสุด รองลงมา คือ
ความเหมาะสม และความชัดเจน 		

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ เพือ่ ให้การใช้รปู แบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรูเ้ กิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ควรมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 สถานศึกษามีแนวทางหรือรูปแบบใน
การพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูแ้ ละ สามารถนำ�
รูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูไ้ ปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
1.2 สถานศึกษาควรกำ�หนดนโยบายในการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
1.3 สถานศึกษาควรมีการนำ�สารสนเทศ
ที่ได้จากการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ
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สถานศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของครู
และครูได้นำ�ความรู้ที่ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อ
เนื่องสม่ำ�เสมอ
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นใน
สถานศึกษาอื่นๆ และในระดับอื่นๆ และมีการ
ปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ

2.2 ควรมีการนำ�รูปแบบการพัฒนาครูดา้ น
การจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้จริง แล้วนำ�ผลที่ได้
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
2.3 ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาครูในด้านอื่นๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม
จิตสำ�นึกในความเป็นครูที่ดีหรือสมรรถนะด้าน
อื่นๆ เป็นต้น
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