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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการพฒันาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำานวน 462 คน และกลุ่ม
เป้าหมายคือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบ 6 โรงเรียน จำานวน 12 คน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการ
พฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรู ้ตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมของรปูแบบ โดยผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 12 
คน ใช้วิธีการสนทนากลุ่มและ ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ใช้แบบ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

2. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ  
1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4) การประเมิน
ผลรูปแบบ และ 5) เงื่อนไขการนำารูปแบบไปใช้ 

3. ผลการประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ การพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนประชารัฐ
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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.
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บทนำา

ศตวรรษที ่21 ถอืวา่เปน็ชว่งเวลาทีท่า้ทาย
ความสามารถของมนษุยชาตเิพราะเปน็ยคุทีท่ีม่กีาร
เปลีย่นแปลงและการแขง่ขนักนัอยา่งสงู ซึง่นบัวนัจะ
ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้และในท่ีฐานะทีป่ระเทศไทย
เปน็สว่นหนึง่ของประชาคมโลก จงึหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ี่
จะไดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนี ้การพัฒนา
ประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จึงเป็น 
จุดเปลี่ยนที่สำาคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว การปฏบิตัใินแต่ละยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12 ไดก้ำาหนดประเดน็การพฒันา พรอ้มทัง้
แผนงาน/โครงการสำาคัญที่ต้องดำาเนินการให้เห็น

ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับ
ตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำาหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลือ่นและติดตามประเมนิผลท่ีชดัเจน 
เพ่ือกำากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกดิประสิทธภิาพ นำาไปสู่การพฒันาเพือ่ประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย สิ่งที่จะต้องเตรียมรับกับ
สถานการณน์ีก้ค็อื การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์และ
สรา้งองคค์วามรูท้ีจ่ำาเปน็ตอ่การพฒันาประเทศซึง่
บทบาทหลกัจะตกอยูก่บัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
จัดการศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนากำาลังคนให้มีความ
สามารถ มีองค์ความรู้ที่จำาเป็นมีทักษะการคิด มี
ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัจจุบันของ



108 Journal	of	Educational	Administration	and	Supervision,	Mahasarakham	University		Volume	11	Number	2	May	-	August	2020

ตนเองและสงัคมอยา่งชาญฉลาด การพฒันาครจึูง
เปน็กลยทุธส์ำาคญัทีส่ง่เสรมิใหค้รกูา้วหนา้ในวชิาชพี
สามารถทำางานไดอ้ยา่งมสีมัฤทธผิลสามารถจดัการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ 
ผู้สำาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามไปด้วย ครูต้อง 
ไดร้บัการพฒันาเพราะจะเปน็กระบวนการทีเ่พ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของบุคลากรใน
องคก์ารสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานมีประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ครูสามารถนำา
ศกัยภาพท่ีมมีาใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์ารมาก
ที่สุด และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ความชำานาญ ตลอดจนทัศนคติของครูเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมสำาหรับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ (จอมพงศ์ 
มงคลวนิช. 2555: 148)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์โดยมีองค์ประกอบที่
สำาคัญหลายๆ อย่าง ปัจจัยที่สำาคัญที่นำามาเป็น
ประเดน็ในการพฒันาทีร่ฐับาลนำาโดยนายกรฐัมนตร ี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำามากำาหนดเป็น
นโยบายปฏิรปูการศกึษาของรฐับาลดา้นการศกึษา
แถลงการณ์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ
กรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา(ซุปเปอร์
บอรด์ดา้นการศกึษา) ไดก้ำาหนดทศิทางการจัดการ
ศึกษา ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
นำานโยบายและนำามาสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์ใน
การบรหิารงาน โดยวเิคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกดิขึน้
กบัการศกึษาไทย และเรง่ดำาเนนิการขบัเคลือ่นการ 
ปฏิรูปการศึกษาในระยะแรก โดยกำาหนดเป็น  
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 2) ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3) ด้าน
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) ด้านการ
ผลิตและพัฒนากำาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 5) ด้าน ICT และ 6) ด้าน
การบริหารจัดการ (สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน: 2559) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ 
ที ่2 การผลติและพฒันาคร ูประเดน็ปญัหาเรือ่งการ
ผลิตและพัฒนาครู พบว่า ครูบางส่วนไม่เก่ง ขาด
องคค์วามรูใ้นเรือ่งทีส่อน ขาดเทคนคิการสอน การ
เชือ่มโยงองคค์วามรูก้บัสถานการณจ์รงิ องคค์วามรู ้
ทีม่อียูข่าดความทนัสมยั ขาดการเรยีนรูแ้ละตอ่ยอด
องค์ความรู้ทำาให้สาระความรู้ล้าสมัย มีครูจำานวน
มากทีส่อนไมต่รงวชิาเอก ไมต่รงสาขาวชิาทีส่ำาเรจ็
การศึกษา คนเกง่ส่วนใหญไ่มน่ยิมเรยีนสาขาศึกษา
ศาสตร ์ครศุาสตร ์และเมือ่บรรจรุบัราชการกเ็ลอืก
บรรจุในเมืองใหญ่ ทำาให้โรงเรียนในเมืองมีจำานวน
ครูที่เกินอัตราที่ ก.ค.ศ.กำาหนด สำาหรับโรงเรียน
ในชนบท หรือในพื้นที่ห่างไกล ก็ประสบปัญหา
ขาดแคลนครู กฎหมายการบริหารบุคคลไม่เอื้อให้
ครูย้ายข้ามเขตเพื่อไปทดแทนอัตราข้าราชการครู 
ทีอ่ยูข่า้มเขตได ้ภาระงานทีน่อกเหนอืจากงานสอน
มเีปน็จำานวนมาก ทัง้งานธรุการ งานสนบัสนนุ การ
ประชมุ สมัมนา อบรมตา่งๆ ทำาใหใ้ชช้ัว่โมงสำาหรบั
การสอนไม่มีประสิทธิภาพ ครูหลายคนประสบ
ปัญหาหนี้สินทำาให้ไม่มีกำาลังใจในการสอนและ 
ใช้เวลาเพ่ือการหารายได้พิเศษมากกว่าทุ่มเทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการสอน จะเห็นได้ว่าคุณภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเปน็สิง่ทีแ่ยกไมอ่อกจากคณุภาพ
การเรยีนรูข้องคร ูการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะเกดิขึน้ไม่
ได ้ถา้ครไูมเ่ปน็ผูช้ีแ้นะ การเพิม่คณุภาพการศกึษา 
สามารถทำาไดโ้ดยการเพิม่คณุภาพของคร ูการเรยีนรู ้
ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในโรงเรียนแต่จะเกิดข้ึนตลอด
เวลาทุกหนทุกแห่งทุกสถานการณ์ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก
กล่าวคือต้องเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  
รูแ้ละเขา้ใจพืน้ฐานเดมิ ความสนใจ ความสามารถ 
และความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้คือการที่ 
ผูเ้รยีนสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขีึน้ เชน่ 
เปล่ียนจากการไม่รู้เป็นรู้ จากการทำาไม่ได้เป็นได้  
หรือจากการไม่ชอบเป็นชอบ การเรียนรู้ เป็นการ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากประสบการณ ์
ตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรู้ 
จะไม่เกิดข้ึน จากผลการประเมินภายนอกของ
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สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมระดับ ประเทศในด้านครู 
ผูส้อนทีย่งัไมไ่ดม้าตรฐานคอืความสามารถของครู
ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนยงัขาดประสทิธภิาพ
สอนในเนือ้หามากกวา่กระบวนการคดิวเิคราะหค์รู
ไมเ่ขา้ใจในวธิกีารจดัการเรยีนการสอน กระบวนการ
เรียนการสอนยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ (ธีระ  
รุญเจริญ, 2553: 10)

จากนโยบายโรงเรยีนประชารฐั เปน็โรงเรยีน
ภายใตโ้ครงการ “สานพลงัประชารฐัดา้นการศกึษา
พืน้ฐานและการพฒันาผูน้ำา” ทีเ่กดิจากความรว่มมอื
ภาครัฐ (กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 
รวม 25 องค์กร จับมือกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นำา (ครู ผู้บริหารฯ) ได้
รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผล

จากเหตุผลที่เสนอมาข้างต้น จะเห็นว่า 
วธิกีารพฒันาครทูีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนัยงัไมส่อดคล้อง
เหมาะสมกบัสภาพการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิ และ
ยงัไมต่อบรบักับนโยบายการจดัการศกึษาของชาต ิ
ถา้จะทำาใหก้ารพฒันาครสูำาเรจ็หรอืเกดิผล จำาเปน็
ต้องหารูปแบบที่สอดคล้อง เหมาะสม จึงทำาให้ 
ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่มหีนา้
ที่ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความ
ตอ้งการทีจ่ะศกึษา วจัิย เกีย่วกบัการพฒันาครูโดย
เฉพาะดา้นการจัดการเรยีนรู ้ซึง่เปน็หวัใจสำาคญัใน
การจัดการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ
พฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู้
ของโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง เพือ่เปน็แนวทางในการพัฒนารปูแบบการ
พฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชารฐั  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของผูท้ีมี่สว่นเกีย่วข้องและผูใ้ชบ้รกิารทางการศกึษา
ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่าง  

2. เพือ่สรา้งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการ
จดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง

3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนัและความ
ตอ้งการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู
หัวหน้าวิชาการโรงเรียนประชารัฐ ระดับประถม
ศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำานวน 1,158 คน จาก 579 โรงเรียน

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
และครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนประชารัฐ ระดับ
ประถมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง  
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจำานวน 462 คน จาก 231 โรงเรียน  
ซึง่ไดม้าจากการเปดิตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ของ Krejcie และ Morgan โดยใชส้ถานศกึษาเปน็
หน่วยสุ่ม และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกระจายไปทุก
เขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 8 จังหวัด สุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีแบบ 
แบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional  
Stratified Random Sampling) (บญุชม ศรสีะอาด, 
2545 ก: 49)
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1.3 กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน 
และครหูวัหนา้วชิาการโรงเรียนประชารัฐทีม่วิีธปีฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
จำานวน 12 คน จาก 6 โรงเรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 แบบสอบถามสภาพปจัจุบันและความ
ตอ้งการพฒันาครดูา้นการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .98

2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การวจัิยเชงิปริมาณ (การเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม) ผู้วิจัยดำาเนินการ จัดส่ง
แบบสอบถามถงึโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนล่างที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ทางไปรษณยีแ์ละขอรบัคนืทางไปรษณยีจ์ำานวน 
462 ชุด จำานวน 231 โรงเรียน ผู้บริหารจำานวน 
231 ชุด และครูวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จำานวน 231 ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จำานวนทั้งสิ้น 460 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.57

3.2 การวจัิยเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัดำาเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานงาน 
ขอความร่วมมือถึงผู้อำานวยการโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาศรีสะเกษ 
เขต 3 ที่เป็นโรงเรียนประชารัฐกลุ่มเป้าหมาย ที่มี
ผลการปฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศ (Best Practice) จำานวน 6 
โรงเรยีน ผูว้จิยัสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มลูสำาคญั จดบันทึก 
บันทึกเสียงและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามตาราง
ที่กำาหนด และตรวจสอบเนื้อหาการสัมภาษณ์ให้
ครบถว้นครอบคลมุ เพือ่นำาไปวเิคราะหข์อ้มลูตอ่ไป

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

4.1 การวจิยัเชงิปรมิาณ วิเคราะหค่์าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 การวจิยัเชงิคณุภาพ ใชว้ธิกีารวเิคราะห์
ข้อมลูแบบสมัภาษณ์เชงิลกึโดยใชว้ธิวีเิคราะหเ์นือ้หา 
(Content Analysis) ตามประเด็นที่กำาหนด

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน 
ภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมของร่างรูปแบบการ
พฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชา
รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำานวน 12 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
บันทึกข้อมูลและเครื่องบันทึกเสียง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสาน
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 12 
คน ร่วมวิพากษ์ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group Discussion) และจดบันทึก บันทึกเสียง
และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามข้อเสนอแนะและ
ผลการวิพากษ์ ให้ครบถ้วนครอบคลุม เพื่อนำาไป
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์ต่อไป 

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ใช้วิธีพรรณ�
วิเคร�ะห์

ระยะที ่3 การประเมนิผลรปูแบบการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. กลุม่เปา้หมาย ทีใ่ชใ้นการประเมินรปูแบบ  
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้เสียในการใช้ 
รูปแบบนี้ (Stakeholders) จำานวน 24 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ปน็กลุม่ 
เป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรูปแบบด้วยตนเอง 
จำานวน 24 ชุด โดยได้รับแบบประเมินกลับคืน 
จำานวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

จากผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง มกีารดำาเนนิงาน 
อยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการพัฒนาครูนี้  มี 5  
องค์ประกอบดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ เพื่อ
ให้โรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่างมีกระบวนการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู้ 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ 

2.2 หลักการของรูปแบบ ประกอบด้วย 
หลักการความต้องการจำาเป็น หลักการมีส่วนร่วม 
หลักร่วมกันรับผิดชอบ หลักการบูรณาการ และ
หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ มีการ
ดำาเนนิการ 3 ระยะ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้คอื ระยะเตรยีม
การ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2) การจัด
องค์กร และ 3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ระยะ
ปฏิบัติการ มี 1 ขั้นตอน ดังนี้ 4) การนำาแผนสู่การ
ปฏิบัติ มี 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 4.1) การฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 4.2) การจัดกิจกรรม PLC และ  
4.3) การนเิทศภายใน และ ระยะการตดิตามผล ม ี
2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 5) การตดิตาม ตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง ประเมินผล และ 6) การรายงานผล 

2.4 สำาหรับการประเมินผลรูปแบบ มี 
2 ประเด็น คือ 1) ประเมินความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนาครู และ 2) ประเมินความ 
พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาครู 

2.5 เงื่อนไขการนำารูปแบบไปใช้ คือ  
1) เงื่อนไขความสำาเร็จในการดำาเนินงานตาม 
รูปแบบ และ 2) แนวทางในการนำารูปแบบไปใช้

3. ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้น
การจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า มีความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ทั้งสองด้าน

อภิปรายผล

ผลการวิจยัรูปแบบการพฒันาครูดา้นการ
จดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนอืตอนลา่ง มปีระเดน็สำาคญัทีน่ำามาอภปิราย
ตามลำาดับ ดังต่อไปนี้

1. สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยรวมมีการ
ดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก ปัจจุบันการพัฒนาครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการพัฒนาครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมา
จากครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการจดัการเรยีนรู ้
แตยั่งขาดกระบวนการพัฒนาท่ีชดัเจนและเหมาะสม  
ขาดรูปแบบในการพฒันาครูท่ีเป็นรูปธรรม จงึทำาให้
การพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูไ้มป่ระสบความ
สำาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นครูควรมีรูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ เกสร  
ทองแสน, (2553: 237-239) ได้วิจัยเพือ่ศกึษาการ
พฒันาครตูามมาตรฐานวชิาชพีครคูณติศาสตรโ์ดย
ใช้การศึกษาบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ไดร้บัการสอนจากครทูีไ่ดร้บัการพฒันา โดยใชก้าร
ศกึษาบทเรยีนมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงในดา้น
ความเชื่อม่ัน กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ์ละทักษะทางสงัคมท่ีดข้ึีน สอดคลอ้ง
กบัวสิทุธิ ์เวยีงสมทุร, (2553: 213-216) ไดท้ำาการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการ
จดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชว่ง
ชัน้ท่ี 1-2 ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูผู้สอนคณติศาสตร์
สำานักงานเขตพื้นการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
ครูคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุงและมีความ
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ตอ้งการทีจ่ะพฒันาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึ 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและสอดคลอ้งกับ Lovett, (2002: 
87) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา: มุมมองที่ได้รับจาก
โครงการประเมนิผลทางการศกึษา พบวา่ ผลกระทบ 
จากรายงานดังกล่าวข้อมูลจากการประเมินเป็นที่
ยอมรับ เพราะครูได้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตร
ตามที่ได้รับมอบอำานาจจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ในความจริงแล้วโครงการพัฒนาวิชาชีพท้ังหมด 
พบกบัความยากลำาบากทีโ่รงเรียนจะตอ้งทำางานกับ
โครงการตา่งๆ มากมายในเวลาเดยีวกัน ในระหวา่ง
ท่ีดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งประโยชนท์ีเ่ปน็ไปไดข้อง
รายงานดงักลา่วคอื บรรทดัฐานในการประเมนิเพือ่
ใหเ้กดิความเขา้ใจในการประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
พบว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนในอนาคตนั้นขึ้น
อยูก่บัสมรรถนะในการกำาหนดความจำาเปน็ในการ
เรยีนรูแ้ละวิธีดำาเนนิการ ดงันัน้โรงเรยีนจำาเปน็ตอ้ง
ศกึษาเอกสารรายงานทีเ่กีย่วขอ้งและทกัษะในการ
วเิคราะหเ์ม่ือทราบวา่จะปรบัปรงุพฒันาอยา่งไรและ
ไมเ่พยีงแตท่ำาซ้ำากบัในส่ิงทีค่นอืน่ไดท้ำาใหเ้หมาะสม 
กบัโรงเรียน การพัฒนาและการเรยีนรูข้องครตูอ้งเน้น
วธิกีารเรยีนรูแ้ละทบทวนการจดัการและโครงสรา้ง
ในการเรียนรู้ของครูจากภายในโรงเรียน โรงเรียน
จะมีโอกาสที่ดีในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เมือ่ได้จัดการกบัโครงสรา้งในปจัจบุนัซึง่ขดัตอ่การ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของครู

2. การสรา้งรูปแบบการพฒันาครูด้านการ
จดัการเรียนรู้ของโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนอืตอนลา่ง มอีงคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ 
ดำาเนนิการเปน็ 3 ระยะ คือ ระยะเตรยีมการ ระยะ
ปฏิบัติงาน และระยะติดตามผล โดยมีขั้นตอนใน
การดำาเนินการเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่ง ระยะท่ี 1 ระยะ
เตรียมการ (Preparation) มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
การวางแผน (Plan: P) เป็นการเตรียมการดำาเนิน
งานที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้ง 2) การจัดองคก์ร (Organization: 
O) เป็นการกำาหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อ
สนบัสนนุการดำาเนินการใหเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงค์ 

โดยการจดัการบรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
คร ู3) การจดับคุลากรปฏิบตังิาน (Staff: S) เป็นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำาเนินงาน ระยะที่ 2 
ระยะปฏิบัติการ (Implementation) 4) การนำา
แผนสู่การปฏิบัติ (Do: D) เป็นระยะในการดำาเนิน
งานท่ีผูบ้รหิารโรงเรยีน ครแูละผูท่ี้เกีย่วขอ้งจะต้อง
ดำาเนนิการตามขัน้ตอนการปฏบิตัใินการพฒันาครู
ดา้นการจดัการเรยีนรู ้โดยมกีระบวนการพฒันาคร ู
ตามข้ันตอนในการดำาเนนิการ 3 วธิ ีดงัตอ่ไปนีด้งันี ้
(1) การฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหค้วามรูแ้กค่ร ู(2) 
การจัดกิจกรรม PLC โดยใช้เทคนิคการสนทนา
กลุ่ม แลกเปล่ียนเรยีนรู ้(3) การนเิทศภายในโดยใช้
เทคนคิ 4C ระยะที ่3 ระยะตดิตามผล (Folow-up)  
5) การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงและ
ประเมนิผล (Assessment: A) เปน็กระบวนการใน
ตดิตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ และประเมนิ 
ผลการดำาเนนิงานใหเ้ปน็ดว้ยความเรยีบรอ้ย ครบถว้น 
สมบูรณ์ 6) การรายงานผล (Report: R) เป็น 
กระบวนการในการสรุปผล รายงานงานผล นำาผล
ที่ได้มาสังเคราะห์ จัดกระทำา เพื่อให้สารสนเทศ
ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้คราวต่อไป
กระบวนการพฒันาครมูลีกัษณะเปน็วงจรคณุภาพ
มกีารพฒันาปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ภายใตร้ปูแบบ
ดังกล่าวการกำาหนดองค์ประกอบของรูปแบบนั้น
เป็นข้อค้นพบที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีระบบการ
บริหารงานวงจรคุณภาพ (PDCA) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฉลาด ปาโส, (2559: 142-153) 
ได้ทำาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบพัฒนาครูใน
การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือการพ่ึงตนเองของนักเรยีนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ผลการวิจัย พบ
ว่า รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
การพึ่งตนเองของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม 7 
ข้ันตอน และ การดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบมสีว่นรว่ม 14 กจิกรรมยอ่ย สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของฑิฆัมพร บุญมาก (2558: 288-297) ได้
ทำาวจิยั เรือ่ง การพฒันาระบบพฒันาครใูนดา้นการ
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จัดการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบการพัฒนาครูในด้านการ
จัดการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา
มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยนำาเข้า (Input) 
ประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 ผู้บริหาร ครู นักเรียน วิทยากร 
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้และงบประมาณ ดา้น
กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การกำาหนด
วัตถุประสงค์ การศึกษาคุณลักษณะผู้เรียน การ
กำาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การกำาหนด
เนือ้หา การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การประเมนิผล 
และการใหข้อ้มลูปอ้นกลบั ดา้นผลผลติ (Output) 
ประกอบด้วย ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
เรียนรู้ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการสอนของครู ด้านข้อมูลป้อน
กลับ (Feedback) ประกอบด้วย การรายงานผล 
และการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้เสนอแนะและสอดคลอ้ง
กับ Robinson and Carrington. (2002) ศึกษา
การใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษารายกรณี (Case 
Study Method) โดยมีการดำาเนินการ 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การสำารวจความต้องการจำาเป็นในการฝึก
อบรม 2) การออกแบบการฝึกอบรม 3) การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ 4) การฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน  
5) การนิเทศติดตาม 6) การสะท้อนความคิดของ
ครูต่อรูปแบบการจัดการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ข้อ
คือ 1) พื้นที่จุดเน้นของครูรายบุคคล 2) ผลทาง
บวกของกระบวนการ 3) พื้นที่สำาหรับปรับปรุง 
และ 4) ความคิดเพื่อการร่วมมือรวมพลังที่ยั่งยืน

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครู
ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชารฐัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างและพัฒนาขึ้น
จากสภาพปจัจบุนั และความตอ้งการของโรงเรยีน 
ประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเหมาะสม
จากทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการ
ศกึษาดงูานโรงเรยีนตน้แบบทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ  
(Best Practice) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู
หวัหนา้วชิาการทีด่แูลงานพฒันาดา้นการจดัการเรยีนรู ้ 
และผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม เพ่ือนำาผลไปพัฒนา
ปรับปรุงจนทำาให้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการ
จดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประชารฐัในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนล่างมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ เสนอ 
ภิรมจิตรผ่อง และคณะ (2555: 135-139) ได้
ทำาวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
วจิยั พบวา่ ผลการประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
พบว่า ความเป็นไปได้ มีค่าสูงสุด รองลงมา คือ 
ความเหมาะสม และความชัดเจน   

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รนำ�ผลก�รวจิยั
ไปใชป้ระโยชน ์เพ่ือใหก้ารใช้รูปแบบการพัฒนาครู
ดา้นการจดัการเรยีนรูเ้กดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ ควรมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 สถานศกึษามแีนวทางหรอืรปูแบบใน
การพฒันาครูดา้นการจัดการเรยีนรู้และ สามารถนำา
รปูแบบการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูไ้ปปรบั
ประยกุตใ์ช้ใหเ้หมาะสมตามบรบิทของสถานศึกษา

1.2 สถานศกึษาควรกำาหนดนโยบายในการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

1.3 สถานศึกษาควรมีการนำาสารสนเทศ
ที่ได้จากการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ
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สถานศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของครู
และครูได้นำาความรู้ที่ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อ
เนื่องสม่ำาเสมอ

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรับก�รวิจยัคร้ังต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนใน
สถานศึกษาอื่นๆ และในระดับอื่นๆ และมีการ
ปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ

2.2 ควรมีการนำารปูแบบการพฒันาครดู้าน
การจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้จริง แล้วนำาผลที่ได้
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

2.3 ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาครูในด้านอื่นๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสำานึกในความเป็นครูที่ดีหรือสมรรถนะด้าน
อื่นๆ เป็นต้น
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