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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรม เรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยน
ศึกษาปั ญญา ก่ อนและหลังการฝึ กอบรม 2) ศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ น ครู โรงเรี ยนศึกษา
ปั ญญา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
1) หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรั บปรุ ง
2560) 2) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ งการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
จากการศึกษาผลของการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2561) พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการฝึ กอบรมของหลักสู ตรการฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) หลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนฝึ กอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ความพึงพอใจของครู ที่เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรม เรื่ อง การเรื่ องการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) โดยภาพรวมของครู มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80, S.D = 0.60 )
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสู ตรการฝึ กอบรม

Abstract
The purposes of this research were to:(1) compare the achievement of training about learning management with the teachers at
Suksapanya School; and (2) study about satisfaction with the teachers of Suksapanya School that rel ated with training curriculum about
the development of training in learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560).
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The populations in this research were thirty teachers of Suksapanya School, Muang District, Phetchaburi Province. The research sample
was chosen by the purposive sampling. The research instruments were: (1)Training curriculum in learning management based on B asic
Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560); (2) Achievement test in learning management based on Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560); and (3) The satisfaction’s questionnaire for the teachers that affect to the trainin g curriculum in
learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560).
The findings of this research were as follows: (1) the comparison result from the achievement after training by using curriculum
about learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560) had developme nt in statistical
significance at 0.05 (t = 21.95, Sig = 0.00); and (2) the comparison result from thirty teachers of Suksapanya School found t hat they have
satisfaction with learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560) in excellent level
(Mean 4.80, S.D = 0.60).
Keywords : Learning Management, Basic Education Core Curriculum, Training Course

บทนา
กระทรวงศึ กษาธิ การได้ด าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ กษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่ ง เน้น ให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครู ยคุ ใหม่ สถานศึกษา รวมทั้งแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ และระบบการบริ หารจัดการ
ใหม่ ต้องอาศัยการดาเนิ นการพัฒนา ในกระบวนการต่าง ๆ ที่ เชื่ อมโยงกัน ทั้งกระบวนการด้านหลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ [1]
การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสาเร็ จและเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรื อไม่น้ นั
ย่อมขึ้นกับปั จจัยหลายด้าน และปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ ได้แก่ “ครู ” เพราะครู ถือว่าเป็ นผูใ้ กล้ชิดและเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ “ครู เ ป็ นบุ ค คลที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของการปฏิ รู ป การเรี ยนรู ้ ครู เ ป็ นอาชี พ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด อาชี พ หนึ่ งในโลก
สรรพวิทยาการทั้งหลายของมวลมนุษย์ถูกถ่ายทอดจาก “ผูร้ ู ้” สู่ “ผูเ้ รี ยน” มากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นในระบบหรื อนอกระบบ ระบบการ
เรี ยนการสอนที่ ให้วิวฒั นาการของมนุ ษย์เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว การถ่ายทอดด้วยระบบการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์ใช้เวลาเพียงไม่ กี่ปี
เท่านั้น มนุ ษย์รุ่นใหม่ก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อยอดออกไปได้อย่างไม่รู้จบ ภาระหน้าที่ ในการถ่ายทอดความรู ้และ
พัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนจึงเป็ นหน้าที่ของครู ที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบของกระบวนการเรี ยนรู ้อยู่ตลอดเวลา [2]
นอกจากนี้ จากกระบวนทัศน์เดิมที่ครู เป็ นผูม้ อบความรู ้ก็จะเปลี่ยนเป็ นช่วยกันออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างครู กบั
ผูเ้ รี ยน นั้นคือ “กระบวนการเรี ยนรู ้สาคัญกว่าความรู ้” เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้จะมิใช่ที่ตวั ความรู ้อีกต่อไป เพราะตัวความรู ้น้ นั มี
มากมายมหาศาลเกิ นกว่าที่ จะมอบให้นักเรี ยนแต่ละชั้นได้ [3] นักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 มีหนทางค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองจาก
สิ่ งแวดล้อมและอินเตอร์ เน็ต ที่ควรทาคือ มีกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ดังนั้นจะ
เห็นว่า การเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต่างตระหนักรู ้ดีถึงบทบาทของตนจะต้องดาเนิ นต่อไป [4] การพัฒนาคุณภาพของครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ สาคัญในการนาหลักสู ตรสู่ ก ารปฏิ บัติเพื่ อพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู ้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั [5] การให้ความรู ้เพิ่มเติมกับครู ในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้อิงมาตรฐาน ให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้และคานึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน ความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมทั้งสอดแทรกทักษะการดารงชีวิต คุณธรรม จริ ยธรรม แต่ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งในเชิง
ปริ มาณและคุณภาพที่ขาดแคลนมาก คือ ครู ที่มีความสามารถในการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพราะหากครู ไม่มีโอกาสรับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่จะส่ งผลให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต่าลงอย่างเห็นได้ชดั [6] การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ตอ้ งมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
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ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญตามตัวชี้วดั ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
ความเป็ นรู ปธรรมชัดเจนจะปรากฏขึ้นได้จากการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ เพราะหน่วยการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการนา
หลักสูตรแกนกลางสู่ การปฏิบตั ิ [7] การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน ครู จาเป็ นต้อง
วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ตลอดจนสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางเพื่อกาหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระและกิจกรรมร่ วมกัน
ในการจัด ท าหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ อิ ง มาตรฐานเป็ นภาพตลอดแนวของรายวิช าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่า “พึ ง รู ้ แ ละปฏิ บัติ ไ ด้”
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มศักยภาพและบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด [8]
การฝึ กอบรมจึงเป็ นวิธีการหนึ่ งที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิ ค วิชาการและความชานาญการเพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงานแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาในองค์การฝึ กอบรมเป็ นขั้นตอนสาคัญในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้นเป็ นเรื่ องที่มีวตั ถุประสงค์เจาะจง เน้นถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานซึ่ งตัวบุคคลนั้นปฏิ บตั ิอยู่
หรื อจะปฏิ บตั ิต่อไปในระยะยาว [9] เนื้ อหาของเรื่ องที่ ฝึกอบรมจะเป็ นเรื่ องที่มุ่งเน้นให้ตรงกับงานที่กาลังปฏิ บตั ิอยู่หรื อกาลังจะ
ได้รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บัติ การฝึ กอบรมจะต้อ งเป็ นเรื่ อ งที่ จ ะต้อ งมี ก าหนดระยะเวลาเริ่ ม ต้น และสิ้ น สุ ด ลงอย่า งแน่ น อน
โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งสามารถประเมินผลได้จากการปฏิบตั ิงานหรื อผลงาน [10] หลังจากได้รับการ
ฝึ กอบรมสอดคล้องกับหลักการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี Constructionism ของซี มวั ร์ พาร์ เพิร์ท (Seymour Papert, 1991) ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนได้ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิหรื อสร้างงาน [11] ในขณะเดียวกัน
ก็เปิ ดโอกาสให้สมั ผัสแลกเปลี่ยนความรู ้กบั สมาชิกในกลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะสร้างองค์ความรู ้ข้ ึนด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานที่มีความหมาย
ต่ อ ตนเองและสอดคล้อ งกัน และในขณะเดี ย วกันจะเกิ ดผลแก่ ครู ผูส้ อนให้เ กิ ด ความเข้า ใจ และถ่ า ยทอดความรู ้ สู่ ผูเ้ รี ยนได้
การฝึ กอบรมเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ [12] ความสามารถในการทางานเฉพาะอย่าง อาจจาแนกวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมได้
4 ประการได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ให้มีความรู ้ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่ องที่อบรมเพื่อนาไปใช้งาน 2) เพื่อเพิ่มพูนความ
เข้าใจ เป็ นลักษณะที่ต่อเนื่ องจากความรู ้ กล่าวคือ เมื่อรู ้ในหลักการและทฤษฎีแล้วสามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิ บาย
ให้คนอื่นทราบได้ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ได้ 3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ทักษะคือความชานาญหรื อความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ และ 4) เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ คือความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีต่อสิ่ งต่าง ๆ การฝึ กอบรมมุ่งให้เกิดหรื อ
เพิ่ ม ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ก ร ต่ อ ผู ้บัง คับ บัญชา ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงาน และต่ อ หน้า ที่ รั บผิ ดชอบ การฝึ กอบรมต่ า งจากการศึ กษา
คือ การศึกษาจะมุ่งพัฒนาในส่วนรวม แต่การฝึ กอบรมจะเป็ นการฝึ กให้แก่บุคคลเพื่อทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง[13]
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่าครู ส่วนใหญ่ทาการสอนมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี แต่ขาดการพัฒนาด้านการออกแบบการเรี ยน
การสอนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ครู ผูส้ อนมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการสอนค่ อ นข้า งบ่ อ ย เพราะครู ล าออกหรื อ ไปประกอบอาชี พ อื่ น และ
ในขณะเดี ยวกัน ครู ที่รับผิดชอบทางด้านงานวิชาการยังไม่มีความชานาญด้านการออกแบบการเรี ยนการสอนและการจัดทา
แผนการเรี ยนรู ้อย่างถ่องแท้ ส่ งผลให้ครู ที่อยูภ่ ายในบังคับบัญชาไม่สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ีทางผูว้ ิจยั เห็นควรเสริ มสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้
ให้แก่ครู ภายในโรงเรี ยนโดยการจัดฝึ กอบรม เพื่อให้ครู ภายในโรงเรี ยนมีคุณภาพในการออกแบบการเรี ยนรู ้และการจัดทาแผนการ
เรี ยนรู ้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมัน่ และเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพความเป็ นครู ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ [14]

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรม เรื่ อง การการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา ก่อน
และหลังการฝึ กอบรม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
ขอบเขตของการวิจยั
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1. กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ น ครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 30 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) สาหรับครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
2.2.2 ความพึ ง พอใจของครู โ รงเรี ย นศึ ก ษาปั ญ ญา ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รฝึ กอบรมเรื่ อ งการออกแบบการจัด
การเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
3. เนื้ อหาที่ ใช้ในการฝึ กอบรม ประกอบด้วย 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กอบรม ใช้ เ วลาจ านวน 286 วัน ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง 2560)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ต ามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่ องมือ
1. หลักสู ตรการฝึ กอบรม เรื่ อง หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรั บปรุ ง 2560) ผูว้ ิจัยใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler, 1950)
มี ข้ นั ตอนในการพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดจุดประสงค์ การเลื อกเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ [15]
ขั้นที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์
ดาเนิ นการโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์หลักสูตร หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุ งพุทธศักราช 2560) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ดงั นี้
1) เพื่อให้ครู ผสู ้ อนเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ งพุทธศักราช 2560)
2) เพื่อให้ครู ผูส้ อนสามารถออกแบบการสอนและจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุ งพุทธศักราช 2560)
3) เพื่อให้ครู ผสู ้ อนมีเจตคติที่ดีในการออกแบบการสอนและจัดทาแผนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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ขั้นที่ 2 การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์ การเรียนรู้
ผูว้ ิจยั กาหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และกาหนดองค์ประกอบในหลักสู ตร ซึ่ งหลักสู ตรการฝึ กอบรม
เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
ขั้นที่ 3 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง 2560) ได้กาหนดแนวทางของการฝึ กอบรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เน้นกระบวนการฝึ กอบรมโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2) เน้น การจัดกิ จกรรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมแต่ ล ะคนได้ล งมื อ ปฏิ บัติ จริ ง เกี่ ยวกับการสร้ าง
เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิ น ผลต้อ งสอดคล้อ งกับจุ ดประสงค์ และเพื่ อ ที่ จะตรวจสอบดู ว่า การจัด การเรี ย นการสอนได้บรรลุตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ สมควรจะมีการปรับแก้ในส่วนใดบ้าง โดยพิจารณาจากสิ่ งต่อไปนี้
1) กาหนดจุดประสงค์ที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง
2) วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น
3) ศึกษาสารวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่ องมือที่จะวัดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
4) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดโดยใช้เกณฑ์ ความเป็ นปรนัย (objectivity) ความเที่ยง (reliability) และความ
ตรง (validity)
5) การพิจารณาผลการประเมินให้เป็ นประโยชน์ เพื่ออธิ บายผลการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม การอธิ บาย
ถึงส่วนดีของหลักสูตรหรื อสิ่ งที่จะต้องปรับแก้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตรให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
1.2 ตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการนาร่ างหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
พัฒนาหลักสู ตร จานวน 3 ท่านและผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวัดและประเมินผลการศึกษา จานวน 2 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องของหลักสู ตร โดยใช้แบบประเมินจานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึ กอบรม ซึ่งจะต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50 ความหมายของระดับคะแนนและเกณฑ์
1.3 การปรับปรุงหลักสู ตรก่ อนไปทดลองใช้
ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่านมาพิจารณาปรับแก้ไขหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม ก่อนนาไป
ทดลองใช้
1.4 การทดลองใช้ หลักสู ตร
หลัง จากผู ้วิ จัย ได้ป รั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตามข้อ เสนอแนะขอผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ว แล้ว น าไปใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
(ครู โรงเรี ยนศึ กษาปั ญญา) จานวน 30 คน ดาเนิ นการฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2562 สถานที่ ในการอบรม ห้อง
ประชุมโรงเรี ยนศึกษาปั ญญา จังหวัดเพชรบุรีโดยผูว้ ิจยั ได้เชิญนางสุ ภคั ญาณี สุ ขสาราญ ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลเป็ นวิทยากร
2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเรื่ องการออกแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามหลักสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
2.1 การสร้างแบบทดสอบ เรื่ องหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
140
10 (September - December) 135 - 144 (2020) Vol. 10, No. 3

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2) วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา ให้ค่าน้ าหนักและกาหนดจานวนข้อสอบ
3) กาหนดชนิดของแบบทดสอบก่อนและหลังฝึ กอบรม เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ผูว้ ิจัยนาแบบทดสอบที่ สร้ างขึ้นแล้วให้ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวัดและ
ประเมิ นผล จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) ภาษาที่ ใ ช้แ ละความถูกต้องของแบบทดสอบ
วิเ คราะห์ ดัชนี ความสอดคล้อ ง (index of item objective: IOC) ค่ า ดัช นี ความสอดคล้อ งต้อ งเท่ ากับหรื อมากกว่า 0.5 จึ ง ถื อ ว่า
แบบทดสอบนั้น มีความสอดคล้องกันและสามารถนาไปใช้ได้
2.3 การปรับปรุงแบบทดสอบก่ อนไปทดลองใช้
ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแก้ไขแบบทดสอบให้มีความเหมาะสม ก่อน
นาไปทดลองใช้
2.4 การทดลองใช้ แบบทดสอบ
1) นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา ที่เคย จานวน 30 คน
2) นาผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ ค่ าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) และคัดเลื อกข้อสอบที่ มี ค่ า
ความยาก (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 -1.00 จากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของผูเ้ ข้ารับการอบรม เรื่ องหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ก่อนและหลังการฝึ กอบรม พบว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่าความ
ยากอยูร่ ะหว่าง 0.37 - 0.73 และอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.30 - 0.95
3) หาค่าความเที่ ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเที่ ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.90
4) จัดทาแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดสอบจริ งในการฝึ กอบรม
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ทีม่ ตี ่ อหลักสู ตรฝึ กอบรม
ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปสาหรับ ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 9 ข้อ
3.1 การสร้ างแบบสอบถาม
1) ศึ กษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องในการสร้ า งแบบสอบถาม เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม
2) กาหนดรายการที่จะสอบถาม ได้แก่ ระยะเวลา กิจกรรม เนื้อหา สื่ อที่ใช้ ความรู ้และทักษะของวิทยากร
3) สร้างแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
3.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของสอบถาม ผู ้วิ จัย น าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น แล้ว ให้ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ด้า นการวัด และ
ประเมิ นผล จานวน 3 ท่ าน ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) ภาษาที่ ใช้และความถูกต้องของแบบสอบถาม
วิ เ คราะห์ ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (index of item objective: IOC) ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง ต้อ งมี ค่ า ตั้ง แต่ 0.5 ขึ้ น ไป จึ ง ถื อ ว่า
แบบสอบถามนั้นสามารถนาไปใช้ได้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
141
10 (September - December) 135 - 144 (2020) Vol. 10, No. 3

3.3 การปรับปรุงแบบสอบถามก่ อนไปทดลองใช้
ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม ก่อน
นาไปทดลองใช้
3.4 การทดลองใช้ แบบสอบถาม
1) นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับ จานวน 30 คน
2) หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’
Alpha) สาหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงสู ง ควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้น มีค่าความเที่ยงสู งสามารถนาไปใช้
ได้
3) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการฝึ กอบรม โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t- test for dependent)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของหลักสู ตรการฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรั บปรุ ง 2560) หลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่ อนฝึ กอบรม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 (t = 21.95, Sig = 0.00)
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของหลักสู ตรการฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) โดยภาพรวมของครู เห็นด้วยในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.80)
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ก่อนและหลังการฝึ กอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
คะแนน
N
X
S.D.
D
t
df
Sig.
ก่อนอบรม (pretest)
30
10.47
3.95
16.06 21.95*
29
0.00
หลังฝึ กอบรม (posttest)
30
27.07
2.36
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.5
จากตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ก่อนและหลังการฝึ กอบรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังฝึ กอบรมสู งกว่า
ก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.5
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครู โรงเรี ยนปั ญญาศึ กษา ที่ มีต่อหลักสู ตรการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของครู โรงเรี ยนปั ญญาศึ กษา ที่ มีต่อหลักสู ตรการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
ส่ วนเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
มาตรฐาน
1. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4.83
0.77
มากที่สุด
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.68
0.73
มากที่สุด
3. กิจกรรมที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
4.85
0.45
มากที่สุด
4. กิจกรรมทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้น
4.58
0.49
มากที่สุด
5. การจัดเรี ยงเนื้อหามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
4.80
0.40
มากที่สุด
6. สื่ อที่ใช้ประกอบการอบรมเหมาะสมกับผูเ้ ข้าอบรม
4.58
0.76
มากที่สุด
7. วิทยากรมีความรู ้และทักษะในเนื้อหาการจัดอบรมเป็ นอย่างดี
4.93
0.41
มากที่สุด
8. การนาเสนอเนื้อหาของวิทยากรสามารถเข้าใจง่าย
4.85
0.68
มากที่สุด
9. วิทยากรมีการบูรณาการองค์ความรู ้ต่างๆ ให้สมั พันธ์กบั เนื้อหา
4.88
0.72
มากที่สุด
สาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
รวม
4.80
0.60
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา ที่มีต่อหลักสู ตรการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ในภาพรวม พบว่า ครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า วิทยากรมีการบูรณา
การองค์ความรู ้ ต่างๆ ให้สัมพันธ์กับเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มี ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.88 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาได้แก่ดา้ นการนาเสนอเนื้ อหาของวิทยากรสามารถเข้าใจง่าย มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุ ปผลการวิจยั ที่นาเสนอข้างต้น ผลการวิจยั ดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. การพัฒ นาหลักสู ต รฝึ กอบรมฝึ กอบรม เรื่ อ ง การออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ที่ได้มาจากการฝึ กอบรมครู โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบด้วย หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และคุณครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา พบว่าครู สามารถนาเนื้อหาที่ได้จาก
การฝึ กอบรมไปใช้ในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ การที่ครู มีผลสัมฤทธิ์ หลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนฝึ กอบรม เป็ นเครื่ องชี้วา่ ครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกิดทักษะที่จะนาไปใช้
ในการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมกระบวนการทุกขั้นตอน และหลักสู ตรการฝึ กอบรม โดยไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญนั้น [16] เนื่องมาจากหลักสูตรจัดอบรมครู ที่เป็ นครู ผสู ้ อนนั้นมีความรู ้พ้นื ฐานเดิมอยูแ่ ล้ว เพียงแต่เข้ามาอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์จากความรู ้เดิมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่ งกันและกัน โดยวิทยากรจัดให้ครู ฝึกปฏิบตั ิข้ นั ตอนตั้งแต่
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดทาโครงสร้างรายวิชา การเขียนคาอธิบายรายวิชา
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของวิทยากรที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิส่งผลให้ครู สามารถนา
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หลักการเหล่านี้ไปเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับชูชยั สมิทธไกร ที่กล่าวว่า หลักการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้
เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งตนเอง ให้มีทกั ษะ ความรู ้ และ
ความสามารถในการปฏิ บัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และส่ งผลให้การปฏิ บตั ิ งานของครู ผูส้ อนได้มีการปรั บปรุ งและพัฒนา
นวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน [17]
2. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อหลักสูตรการฝึ กอบรม ฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
จากผลวิจัยที่ พบว่า ในภาพรวมครู มีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.80 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ เจตคติ
และทักษะ นอกจากนี้ ยงั เลือกเนื้ อหาในการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรใน
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษาและวิทยาการคานวณ มีการยกตัวอย่างที่หลากหลาย และลงมือปฏิบตั ิอย่างชัดเจน ซึ่งผูเ้ ข้ารับการ
อบรมเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การฝึ กอบรมเน้นกระบวนการกลุ่ม
โดยให้ครู ได้ทางานร่ วมกันในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง
และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประวีณา เอี่ยมยี่สุ่น [18] และสอดคล้องกับไพบูลย์ อ่อนมัง่ และคณะ ที่กล่าว
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรมีดงั นี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม ต้องพิจารณาถึงสภาพปั จจุบนั ที่มีปัญหาเกิดขึ้น
และคาดการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้องใกล้เคียง เพื่อจะได้วางแผนการฝึ กอบรมได้อย่างเหมาะสม 2. กาหนดวัตถุประสงค์ ในการ
ฝึ กอบรมโดยทั่ว ไปจะมุ่ ง ให้เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมใน 3 ด้าน คื อ ความรู ้ เจตคติ แ ละทักษะ ดัง นั้น ในการก าหนด
วัตถุประสงค์จึงควรกาหนดให้ครอบคลุม คุณลักษณะที่คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในผูร้ ับการอบรม 3. เลือกเนื้อหาในการ
ฝึ กอบรมที่ สอดคล้องกับการพัฒนาและการแก้ไขปั ญหาของสถานศึ กษา และควรเลือกพิจารณาเลื อกเนื้ อหาที่ ทนั สมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ น่ าสนใจและเหมาะสมกับระดับของผูเ้ ข้ารับการอบรม 4. ออกแบบการเรี ยนการสอน ต้องกาหนดขั้นตอนต่างๆ ให้
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ การออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะต้องกาหนดเนื้ อหาสาระ กิจกรรม วิธีการ
สอน การวัดและประเมินผล สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นต้น [19]

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้การฝึ กอบรม เรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) มีการออกแบบการอบรมและผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมได้ตามเกณฑ์
ด้วยเหตุน้ ีทางโรงเรี ยนศึกษาปั ญญา จึงควรขยายผลการฝึ กอบรมไปยังโรงเรี ยนบริ เวณใกล้เคียง
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ในทุกหัวข้อก็ตาม แต่ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมได้เสนอแนะให้มีการขยายเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมี การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมอื่ นๆ เช่ น หลักสู ตรสถานศึ กษา การวัดและประเมิ นผล การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้และการผลิตสื่ อที่สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมสาหรับระดับปฐมวัย
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