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บทคัดย่อ

กาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ (2) ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานมัธยมศึกษานครพนม จ�านวน 338 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  
(2) แบบสอบถามสภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันาครูด้านการจัดการการเรยีนรู ้สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีการจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่า 
(1) สภาพปัจจบัุนของการพฒันาครูด้านการจัดการเรยีนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสภาพพึง่ประสงค์
ของการพัฒนาครูด้านทักษะการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ความต้องการจ�าเป็นในการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ 1 ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 2 ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 3 ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 4 ด้านการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 5 ด้านการสร้างและพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรู ้ตามล�าดบั
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Abstract

The purposes of this study were (1) To study the current and desirable conditions for 
teacher development in learning management (2) To study the need for teacher development  
in learning management of schools under the Nakhon Phanom Secondary Educational Service 
Area Office. The Samples were 338 school teachers. selected by stratified random sampling. 
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There were 2 instruments used in this study: (1) Questionnaire on the current condition of 
teacher development in learning management (2) Questionnaire on desirable conditions of 
teacher development in learning management used statistics namely percentage average 
standard deviation and the revised requirement hierarchy index value The results of the study 
found that (1) The current state of teacher development in learning management Overall, it’s 
at a high level. And the objective state of teacher development in learning skills Overall, it’s 
at the highest level. (2) Necessary needs for teacher development in learning management 
namely 1 in research to solve problems or develop learning 2 learning design 3 The use and 
development of innovative media 4 in the aspect of learning management that focuses on 
learners and 5 Creation and development of curricula for learning subject groups respectively 

Keywords: current condition, Desirable condition, Necessary needs, teacher development 
in learning management

บทนำา

เน่ืองจากปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การด�าเนินชีวิต ความก้าวหน้า
ของ เทคโนโลยที�าให้ต้องมกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หา
สาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ที่จ�าเป็น และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สาระวิชาก็มีความส�าคัญ แต่ไม่เพียงพอส�าหรับ
การเรียนรู้เพื่อมีชีวิต ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าด้วยตนเองของ
นกัเรียน โดยครเูป็นผู้ช่วยแนะน�าและช่วยออกแบบ
กจิกรรมทีช่่วยให้นักเรยีนแต่ละคนสามารถประเมนิ
ความก้าวหน้าของการเรยีนรูข้องตนเองได้ (ศริวิรรณ 
ฉัตรมณีรุ้งเจริญ, 2555: 4) 

การพัฒนานักเรียนจึงต้องพัฒนาครูซึ่ง
เป็นบุคลากรหลักของโรงเรียน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากร เป็นการด�าเนิน
การเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏบัิตงิาน รวมถงึการเปลีย่นแปลงทศันคติ
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดี
ข้ึน ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุลากรสามารถปฏบิตังิานทีอ่ยูใ่น

ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่องานทีร่บัผดิชอบในปัจจบัุน
และงานที่จะได้รับผิดชอบ ในอนาคตโดยตรง ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถสังเกตได้จาก
การปฏิบัติงาน ผลงาน บรรยากาศของที่ท�างาน
ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป เกิดความพึง
พอใจในการท�างาน ซึง่จ�าเป็นต้องมหีลกัการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง คือจะ
ต้องมีการวางแผนการพัฒนาบคุลากรอย่างชัดเจน 
โดยสอดคล้องสัมพนัธ์กบัภารกจิหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบของบคุลากรน้ันๆ และต้องมีกระบวนการทีเ่ป็น
ขั้นตอนมีระบบ (ยศกร ไชยค�าหาญ, 2550: 30)

จากรายงานสรุปผลการสังเคราะห์
รายงานประจ�าปีของโรงเรียน (Self Assessment 
Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สะท้อน
ให้เห็นว่า การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ยังคงเป็นเรื่องท้าทายและ
เป็นปัญหาส�าคัญ จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน โดยได้พจิารณาแนวทางการด�าเนนิงาน 
ในหลายๆ ด้าน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
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ครู ต้องพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ จ�าต้อง
พฒันาด้านการสร้างและพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระ
การเรียนรู้ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั ด้านการใช้และ
พฒันาสือ่นวตักรรม ด้านการวดัและประเมนิผลการ
เรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้าน
การอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม, 2563: 15)

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ดงักล่าว เหน็ได้ว่า การพฒันาการจัดการเรยีนรูข้อง
ครู จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการจ�าเป็นในการว่า การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครู เพื่อให้การพัฒนาตอบสนองต่อ
ความต้องการของครู สอดคล้องกับความเป็นจริง
ที่ต้องการพัฒนาตามความจ�าเป็นของตนเอง จาก
เหตผุล ดงักล่าว ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา 
สภาพและความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาครดู้าน
การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษานครพนม เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
นครพนม ต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
รู้ ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม

2. เพือ่ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ
พฒันาครูด้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสังกดั

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพ
และความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาครดู้านการ
จัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษานครพนม ประกอบด้วย 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 2) ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
3) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
4) ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 5) ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 6) ด้านการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 7) ด้านการจดั
บรรยากาศในชั้นเรียน 8) ด้านการอบรมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
จ�านวน 1,758 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จ�านวน 338 คน โดยผู้ศึกษาได้ก�าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บญุชม ศรี
สะอาด. 2560: 49) ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2560: 47) ตามขนาดโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
(1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการพัฒนาครู
ด้านการจดัการเรยีนรู ้โดยมค่ีาดัชนคีวามสอดคล้อง
ระหว่าง . 80 -1.00 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 
.57 - .86 และ มค่ีาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .70 (2) แบบสอบถามสภาพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาครูด้านการจดัการเรียนรู้ โดย
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มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง . 80 - 1.00 มี
ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .60 - .90 และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
.99 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วจัิยได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดงันี้

1. เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 338 คน ด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบไฟล์
ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และ
ได้รบัข้อมลูการตอบแบบสอบถามคืนจ�านวน 338 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
น�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม น�าเสนอข้อมูลโดยแสดงค่าร้อยละ
ในตารางที่ 

2. วเิคราะห์ข้อมลูข้อค�าถามเกีย่วกบัสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาครู
ด้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน อธิบายระดับ
ของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ใช้เกณฑ์
การแปลความหมาย ดังเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 116) 

3. วิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล�าดับความ
ส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง ใน
การพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ น�าเสนอข้อมูล 
โดยแสดงค่าดชันกีารจดัล�าดบัความส�าคญัของความ
ต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2558: 55)

ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่ง สภาพปัจจบุนัในการพฒันา
ครดู้านการจัดการเรยีนรูข้องโรงเรียนสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พบว่า 

สภาพปัจจุบันในการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการอบรมบ่ม
นิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และด้านที่ม ี
ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้

สภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการอบรม
บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ

ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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2. สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาครู
ด้านการจดัการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกด้าน  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือ 
แก้ปัญหาหรอืพฒันาการเรยีนรู ้และด้านทีมี่ค่าเฉลีย่ 
ต�า่สุด คอื ด้านการอบรมบ่มนสัิยให้ผู้เรียนมคีณุธรรม
จริยธรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2

ต�ร�งท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบัน ในการพัฒนาครูด้านการจัด 
การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวม
และจ�าแนกเป็นรายด้านรายด้าน 

ก�รพัฒน�ครูด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้
 สภ�พปัจจุบัน

S.D. แปลผล

1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.36 0.48 มาก

2. ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 4.38 0.54 มาก

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 4.41 0.53 มาก

4. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 4.39 0.49 มาก

5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.50 0.44 มาก

6. ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 4.35 0.54 มาก

7. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 4.52 0.48 มาก

8. ด้านการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 4.64 0.43 มาก

รวม 4.44 0.44 ม�ก

ต�ร�งที่ 2 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและ
จ�าแนกเป็นรายด้านรายด้าน 

ก�รพัฒน�ครูด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้
สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.54 0.50 มากที่สุด

2. ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 4.58 0.54 มากที่สุด

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 4.60 0.50 มากที่สุด

4. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 4.59 0.53 มากที่สุด

5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.67 0.47 มากที่สุด

6. ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 4.59 0.54 มากที่สุด

7. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 4.67 0.49 มากที่สุด

8. ด้านการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 4.74 0.44 มากที่สุด

รวม 4.62 0.47 ม�กที่สุด
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3. ผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นใน
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม มีค่าดัชนีการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) 

โดยรวม เท่ากับ 0.040 เมื่อพิจารณาล�าดับความ
ต้องการจ�าเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง

กว่าค่าเฉลี่ยรวม มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตรกลุม่สาระการเรยีนรู ้ด้านการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ด้านการใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม ด้านการออกแบบการเรียนรู้  
และด้านการวจิยัเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
รายละเอียดดังตารางที่ 3

ต�ร�งท่ี 3 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น (PNI
modified

) 
และล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน

ก�รพัฒน�ครูด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้ D I PNI
 modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�รจำ�เป็น

1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.36 4.54 0.041 5

2. ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 4.38 4.58 0.047 2

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 4.41 4.60 0.042 4

4.ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 4.39 4.59 0.046 3

5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.50 4.67 0.039 6

6. ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 4.35 4.59 0.054 1

7. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 4.52 4.67 0.033 7

8. ด้านการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 4.64 4.74 0.022 8

รวม 4.44 4.62 0.040 -

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่องสภาพ และและความ
ต้องการจ�าเป็นในการพฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรู้  
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ผู้ศึกษาพบว่ามีประเด็นน่า
สนใจที่น�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การศกึษาสภาพปัจจบุนัในการพฒันาครู
ด้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

1.1 สภาพปัจจุบันในการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดย
รวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน
ที่มีค่าเฉล่ียสูดสุด คือ ด้านการอบรมบ่มนิสัยให้ 
ผูเ้รยีนมคีณุธรรมจรยิธรรม และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่
สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรยีนรู ้ทัง้นี ้อาจเนือ่งมาจาก แนวทางการประเมนิ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยระบุ
มาตรฐานที่ 7 ว่าครูต้องปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
คือ 1) ครูมีการก�าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
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และคณุลกัษณะอนัพึง่ประสงค์ 2. ครมีูการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
(ส�านกัทดสอบทางการศกึษา, 2554: 68-75) และ
ในด้านการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรยีนรู้  
การจัดการเรียนรู้ ครูยังต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ใช้ความคดิอยู่เสมอ โดยการซักถามหรอืให้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาง่ายง่ายๆ ส�าหรับ 
ผูเ้รยีนในระดบัต่างๆ เพือ่จะได้เป็นการฝึกให้ผูเ้รยีน
คิดหาเหตุผลคิดเปรียบเทียบและคิดพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดด้วยการเรียนโดย
การกระท�าด้วยตนเอง (Learning by doing)  
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนท�างานเป็นกลุม่ (Group working)  
โดยมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่มแบ่งงานกันท�า
ด้วยความร่วมมือกันและประเมินผลร่วมกันและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองตามวิธี
การทางวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
นั้นเกิดความยืดหยุ่น น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อโดย
การน�าเอาเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ 
มาดัดแปลงใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

สอดคลองกบังานวจิยัของ (สุรศกัดิ ์ปาเฮ, 
2553: 1) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ
ตามยทุธศาสตร์การปฏริปูการศกึษา ทศวรรษทีส่อง  
(พ.ศ. 2552-2561)วันที่ 28-29 ธันวาคม 2553 
ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเว่อร์จงัหวดัแพร่ การพฒันา
ครแูละการเตรยีมครเูข้าสูวิ่ชาชพีให้มีสมรรถนะสูง 
เพราะว่าครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ประโยชน์
ที่เกิดต่อครู เช่น พัฒนาคุณภาพและวิธีการปฏิบัติ
งานของครู การพัฒนาครูช่วยให้เกิดการประหยัด
เวลา การพฒันาครชู่วยให้ครไูด้เรยีนรูง้านในหน้าที่
ได้รวดเรว็ยิง่ขึน้และการพฒันาครยูงัช่วยกระตุน้ให้
ครูปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต�าแหน่ง
หน้าที่ การงานอีกด้วย ภาพรวมรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก พบด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
น้อย คอื ด้านการอบรมบ่มนสัิยให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรม ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด้านการใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 
ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ ตามล�าดับ

1.2 การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ในการ
พฒันาครูด้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสังกดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม 
โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ เมือ่พิจารณารายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูดสุด คือ ด้านการอบรมบ่มนิสัย
ให้ผูเ้รียนมคีณุธรรมจรยิธรรม และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่
ต�่าสุด คือ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้ทัง้นี ้อาจเนือ่งมาจาก มกีารก�าหนด
มาตรฐานวชิาชีพไว้ส�าหรบัผู้ประกอบวชิาชีพคร ูด้าน
การจดัการเรยีนรู ้ไว้ดงันี ้1 พัฒนาหลักสตูรโรงเรยีน 
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ 2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนใน
การวางแผนและจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม 
3 ดแูล ช่วยเหลอื และพฒันาผู้เรยีนเป็นรายบคุคล
ตามศักยภาพ สามารถ รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 4 จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความ
สุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ (ข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ, 2562: 18-20) 
ในด้านการสร้างและพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส�าคัญ
ในการน�าหลกัสตูรสู่การปฏบิตัใินช้ันเรยีนให้ผูเ้รยีน
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มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก�าหนดและเพื่อให้การ
จดัการเรียนรูเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ในการพัฒนา
ผูเ้รยีนครผููส้อนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลกั
การแนวคิด และจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน, 2553: 1)

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จอมทรัพย์  
มงคลวนิช, 2555: 116) ศึกษาเรือ่ง มกีารบริหาร
องค์การและบคุลากรทางการศึกษา การจดัการเรยีนรู้  
ว่ามคีวามส�าคญั 3 ส่วน คอื (1) เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพ
ของบคุลากรให้สามารถน�าความรูค้วามสามารถไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่องค์การมากที่สุด (2)เพื่อ
ให้บุคลากรท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ 
ผดิพลาดในการท�างานประหยดัทรพัยากร ประหยดั
เวลา (3) เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ
มีความพร้อมในความกา้วหน้าต่อหน้าที ่ภาพรวม 
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด พบด้านที่มีค่าเฉลี่ย
เรยีงจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการอบรมบ่มนสิยั
ให้ผูเ้รียนมคีณุธรรมจรยิธรรม ด้านการจดับรรยากาศ
ในชั้นเรียน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญ ด้าน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม ด้านการออกแบบ
การเรยีนรู้ ดา้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามล�าดับ

2. การประเมินความต้องการจ�าเป็นใน
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม โดยการหาค่าดัชนีการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง 
(PNI

modified
) ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.040 พบว่า 

ด้านที่มีความต้องการจ�าเป็น ล�าดับแรก คือ ด้าน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน

การออกแบบการเรียนรู้ ด้านการใช้และพัฒนา 
สือ่นวตักรรม ด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส�าคัญ ด้านการสร้างและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการอบรม
บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามล�าดับ 
ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นกระบวน
การในการค้นหาความแตกต่างระหว่างสภาพที่
คาดหวังกับสภาพที่แท้จริงซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้
ความแตกต่างหรือปัญหานั้นลดลง (ปานจันทร์  
โหทอง, 2542: 18)

สอดคล้องกับ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 
259) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู  
มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่กบัทกุระดบัความรู ้ประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ผู้ท�าหน้าที่ นิเทศ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตร เนื้อหา สาระวิชาการสอน การวิจัยและ
เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�า
หน้าทีโ่ค้ช ผ้าดแูลให้ค�าปรกึษา เป็นต้น เพราะการ
พฒันา ในวชิาชพีของบุคลากรต่างๆ ดงักล่าวจะส่ง
ผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและ การพัฒนา
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบั 
(นงลักษณ์ ภิญโญ, 2553: 81) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
เรื่องความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ
ครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า 1) ความต้องการ
พฒันาบคุลากรของข้าราชการครใูนโรงเรยีน ทัง้ 4 
ด้าน คอื ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส�าคญั ด้านการวจัิยในชัน้เรยีน ด้านการวดั และ
ประเมนิผล และด้านการใช้ส่ือและเทคโนโลย ีโดย
รวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก 2) ผลการเปรยีบ
เทยีบความต้องการพฒันาบคุลากรของข้าราชการครู
ในโรงเรยีน จ�าแนกตามวฒิุการศกึษา ประสบการณ์
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ท�างานและประเภทโรงเรียน โดยรวมและ รายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ 

1.1 ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
นครพนม หรอืหน่วยงานการศกึษาอ่ืน เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส�าคัญในการ
พฒันาการมส่ีวนร่วมและเป็นผู้น�าในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ครูด้านการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง โดย
ควรจัดให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเขตพื้นที่การ
ศึกษา หรือระดับเครือข่าย   

1.2 ผลจากการศกึษา ความต้องการจ�าเป็น
ในการพฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม พบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการ
พัฒนาครดู้านการจดัการเรยีนรูเ้พราะต้องมพีฒันา
ตนเองอยู่เสมอ ครตู้องมส่ีวนร่วมและสามารถแสดง

บทบาทผูน้�าในการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ 
โดยน�าความรู้ ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการ
พฒันาวชิาชพีมาพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ 
ทีเ่น้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพของ
ผู้เรียนโดยแท้จริง

2. ข้อเสนอแนะในวิจัย

2.1 ควรศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการพฒันาครู
ด้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษานครพนม มุง่สูก่าร
ท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้และ สอดแทรกการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

2.2 ควรศกึษา และเปรยีบเทยีบการพฒันา
ครดู้านการจดัการเรยีนรู ้ระหว่างโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้แนวคดิทีย่ดึตาม
ความพร้อมและศักยภาพของครู รวมทัง้ตามบริบท
ของขนาดโรงเรียน

2.3 ควรวิจัยและเปรียบเทียบผลของการ
พฒันาครูด้านการจดัการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสังกดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครพนม
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