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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน

ศึกษาปัญญา ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 2) ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง  2560) กลุ่มเป้าหมาย  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศึกษา
ปัญญา  อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  
1) หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
2560)  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

จากการศึกษาผลของการพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2561)  พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมของหลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ความพึงพอใจของครูท่ีเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรม  เร่ือง การเร่ืองการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  โดยภาพรวมของครูมีความพึงพอใจใน
ระดบัดีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.80, S.D = 0.60 ) 
 

ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรู้ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลกัสูตรการฝึกอบรม 
 

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, Phet chaburi 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 curricu lum 
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 
 
 

บทน า   
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ ครูยคุใหม่ สถานศึกษา รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบการบริหารจดัการ
ใหม่ ตอ้งอาศัยการด าเนินการพฒันา ในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน ทั้ งกระบวนการด้านหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผล ซ่ึงเนน้ในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ [1] 
 การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติหรือไม่นั้น 
ยอ่มข้ึนกบัปัจจยัหลายดา้น และปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ “ครู” เพราะครูถือวา่เป็นผูใ้กลชิ้ดและเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ “ครูเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดของการปฏิรูปการเรียนรู้  ครูเป็นอาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอาชีพหน่ึงในโลก  
สรรพวทิยาการทั้งหลายของมวลมนุษยถู์กถ่ายทอดจาก “ผูรู้้” สู่ “ผูเ้รียน” มากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นในระบบหรือนอกระบบ ระบบการ
เรียนการสอนท่ีให้วิวฒันาการของมนุษยเ์ป็นไปอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดดว้ยระบบการเรียนรู้ของมนุษยใ์ชเ้วลาเพียงไม่ก่ีปี
เท่านั้น มนุษยรุ่์นใหม่ก็จะสามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ต่อยอดออกไปไดอ้ย่างไม่รู้จบ ภาระหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้และ
พฒันาความสามารถของผูเ้รียนจึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันารูปแบบของกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา [2] 
นอกจากน้ี จากกระบวนทศัน์เดิมท่ีครูเป็นผูม้อบความรู้ก็จะเปล่ียนเป็นช่วยกนัออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียน นั้นคือ “กระบวนการเรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้” เป้าหมายของการเรียนรู้จะมิใช่ท่ีตวัความรู้อีกต่อไป เพราะตวัความรู้นั้นมี
มากมายมหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบให้นักเรียนแต่ละชั้นได ้[3] นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีหนทางคน้หาความรู้ดว้ยตนเองจาก
ส่ิงแวดลอ้มและอินเตอร์เน็ต ท่ีควรท าคือ มีกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีจะพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้นจะ
เห็นวา่ การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนต่างตระหนกัรู้ดีถึงบทบาทของตนจะตอ้งด าเนินต่อไป [4] การพฒันาคุณภาพของครูใน
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติเพ่ือพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั [5]  การให้ความรู้เพ่ิมเติมกบัครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ให้มีประสิทธิภาพ
โดยการออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใชแ้หล่งการเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และค านึงถึงศกัยภาพและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและ
ความเปล่ียนแปลงของสังคม พร้อมทั้งสอดแทรกทกัษะการด ารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม แต่ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพท่ีขาดแคลนมาก คือ ครูท่ีมีความสามารถในการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพราะหากครูไม่มีโอกาสรับการ
พฒันาอยา่งเต็มท่ีจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต ่าลงอยา่งเห็นไดช้ดั [6]  การจดัการเรียนรู้ของครูตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้
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ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัตามตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 
ความเป็นรูปธรรมชดัเจนจะปรากฏข้ึนไดจ้ากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพราะหน่วยการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการน า
หลกัสูตรแกนกลางสู่การปฏิบติั  [7]  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน ครูจ าเป็นตอ้ง
วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตลอดจนสาระการเรียนรู้แกนกลางเพ่ือก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระและกิจกรรมร่วมกนั
ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นภาพตลอดแนวของรายวิชาให้ผูเ้รียนเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พึงรู้และปฏิบัติได้”   
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด [8]   
 การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีประโยชน์เพื่อการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคนิค วิชาการและความช านาญการเพื่อ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานแลว้ ยงัสามารถแก้ปัญหาในองค์การฝึกอบรมเป็นขั้นตอนส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคคลนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีวตัถุประสงคเ์จาะจง เนน้ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานซ่ึงตวับุคคลนั้นปฏิบติัอยู่ 
หรือจะปฏิบติัต่อไปในระยะยาว [9] เน้ือหาของเร่ืองท่ีฝึกอบรมจะเป็นเร่ืองท่ีมุ่งเนน้ให้ตรงกบังานท่ีก าลงัปฏิบติัอยู่หรือก าลงัจะ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  การฝึกอบรมจะต้องเป็นเร่ืองท่ีจะต้องมีก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้น และส้ินสุดลงอย่างแน่นอน  
โดยมีจุดประสงคใ์หเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงสามารถประเมินผลไดจ้ากการปฏิบติังานหรือผลงาน [10]  หลงัจากไดรั้บการ
ฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism ของซีมวัร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert, 1991) ท่ีให้ผูเ้รียน
ไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัหรือสร้างงาน [11]  ในขณะเดียวกนั
ก็เปิดโอกาสใหส้มัผสัแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้รียนจะสร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเองจากการปฏิบติังานท่ีมีความหมาย
ต่อตนเองและสอดคล้องกันและในขณะเดียวกันจะเกิดผลแก่ครูผูส้อนให้เกิดความเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนได้  
การฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ [12]  ความสามารถในการท างานเฉพาะอย่าง อาจจ าแนกวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมได้  
4 ประการไดแ้ก่ 1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้มีความรู้ หลกัการ ทฤษฎี แนวคิดในเร่ืองท่ีอบรมเพื่อน าไปใชง้าน 2) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
เขา้ใจ เป็นลกัษณะท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ กล่าวคือ เม่ือรู้ในหลกัการและทฤษฎีแลว้สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบาย
ใหค้นอ่ืนทราบได ้รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้3) เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ ทกัษะคือความช านาญหรือความคล่องแคล่วในการปฏิบติั 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงไดโ้ดยอตัโนมติั และ 4) เพื่อเปล่ียนแปลงเจตคติ คือความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อส่ิงต่าง ๆ การฝึกอบรมมุ่งใหเ้กิดหรือ
เพ่ิมความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ต่อผู ้บังคับบัญชา ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ การฝึกอบรมต่างจากการศึกษา  
คือ การศึกษาจะมุ่งพฒันาในส่วนรวม แต่การฝึกอบรมจะเป็นการฝึกใหแ้ก่บุคคลเพ่ือท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง[13]   
 จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ครูส่วนใหญ่ท าการสอนมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี แต่ขาดการพฒันาดา้นการออกแบบการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง ครูผูส้อนมีการปรับเปล่ียนการสอนค่อนข้างบ่อย เพราะครูลาออกหรือไปประกอบอาชีพอ่ืน และ 
ในขณะเดียวกัน ครูท่ีรับผิดชอบทางด้านงานวิชาการยงัไม่มีความช านาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนและการจดัท า
แผนการเรียนรู้อยา่งถ่องแท ้ส่งผลให้ครูท่ีอยูภ่ายในบงัคบับญัชาไม่สามารถออกแบบการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ีทางผูว้ิจยัเห็นควรเสริมสมรรถนะดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้และการจดัท าแผนการเรียนรู้ 
ใหแ้ก่ครูภายในโรงเรียนโดยการจดัฝึกอบรม เพื่อใหค้รูภายในโรงเรียนมีคุณภาพในการออกแบบการเรียนรู้และการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเช่ือมัน่และเสริมสร้างประสิทธิภาพความเป็นครูใหค้รบถว้นสมบูรณ์ [14]   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม เร่ือง การการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 ขอบเขตของการวจิยั 
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 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 30 คน    
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  

 2.1 ตวัแปรอิสระ หลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ส าหรับครูโรงเรียนศึกษาปัญญา 
 2.2 ตวัแปรตาม  
 2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2.2.2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาและวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ระยะเวลา ท่ีใช้ในการฝึกอบรม  ใช้เ วลาจ านวน  286 วัน  ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  18 พฤษภาคม พ.ศ .  2563 ถึง  
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือ 
1. หลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ผูว้ิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1950)  
มีขั้นตอนในการพฒันา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์ การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  [15]   

ขั้นที ่1 การก าหนดจุดประสงค์ 
 ด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์หลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบั
ปรับปรุงพทุธศกัราช 2560) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
 1) เพ่ือใหค้รูผูส้อนเขา้ใจหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุงพทุธศกัราช 2560) 
 2) เพ่ือให้ครูผูส้อนสามารถออกแบบการสอนและจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุงพทุธศกัราช 2560) 
 3) เพื่อใหค้รูผูส้อนมีเจตคติท่ีดีในการออกแบบการสอนและจดัท าแผนการเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 ขั้นที ่2 การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ผูว้ิจยัก าหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ และก าหนดองคป์ระกอบในหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรการฝึกอบรม 
เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 ขั้นที ่3 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง 2560) ไดก้ าหนดแนวทางของการฝึกอบรม เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1) เนน้กระบวนการฝึกอบรมโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้   
 2) เน้นการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละคนได้ลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลตอ้งสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเพ่ือท่ีจะตรวจสอบดูว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตาม

จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ สมควรจะมีการปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง โดยพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 
 1) ก าหนดจุดประสงคท่ี์จะวดัและพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 2) วดัและวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้น 

 3) ศึกษาส ารวจขอ้มูลเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีจะวดัพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัโดยใชเ้กณฑ ์ความเป็นปรนยั (objectivity) ความเท่ียง (reliability) และความ

ตรง (validity) 
  5) การพิจารณาผลการประเมินใหเ้ป็นประโยชน์ เพ่ืออธิบายผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การอธิบาย
ถึงส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีจะตอ้งปรับแก ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 1.2 ตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 

 ผูว้ิจยัด าเนินการน าร่างหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร จ านวน 3 ท่านและผูท้รงคุณวฒิุดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา จ านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคลอ้งของหลกัสูตร โดยใชแ้บบประเมินจ านวน 1 ฉบบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรม ซ่ึงจะตอ้งมีค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 ความหมายของระดบัคะแนนและเกณฑ ์

 1.3 การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนไปทดลองใช้  
 ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  ทั้ ง 5 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ก่อนน าไป

ทดลองใช ้
 1.4 การทดลองใช้หลกัสูตร 
 หลังจากผู ้วิจัยได้ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะขอผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

(ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา) จ านวน 30 คน  ด าเนินการฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2562 สถานท่ีในการอบรม ห้อง
ประชุมโรงเรียนศึกษาปัญญา   จงัหวดัเพชรบุรีโดยผูว้ิจยัไดเ้ชิญนางสุภคัญาณี   สุขส าราญ ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเป็นวทิยากร 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง การเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 2.1 การสร้างแบบทดสอบ เร่ืองหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
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  1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
  2) วเิคราะห์โครงสร้างเน้ือหา ใหค้่าน ้ าหนกัและก าหนดจ านวนขอ้สอบ 
  3) ก าหนดชนิดของแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใช้และความถูกต้องของแบบทดสอบ 
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตอ้งเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 จึงถือว่า
แบบทดสอบนั้น มีความสอดคลอ้งกนัและสามารถน าไปใชไ้ด ้  
  2.3 การปรับปรุงแบบทดสอบก่อนไปทดลองใช้  
  ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ  ทั้ ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขแบบทดสอบให้มีความเหมาะสม ก่อน
น าไปทดลองใช ้
  2.4 การทดลองใช้แบบทดสอบ 
  1) น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้กบัครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีเคย จ านวน 30 คน 
  2) น าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า 
ความยาก (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ตั้งแต่ 0.20 -1.00 จากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของผูเ้ขา้รับการอบรม เร่ืองหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบวา่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยมีค่าความ
ยากอยูร่ะหวา่ง 0.37 - 0.73 และอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.30 - 0.95 
    3) หาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 ไดค้่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.90 
  4) จดัท าแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดสอบจริงในการฝึกอบรม 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทีม่ต่ีอหลกัสูตรฝึกอบรม 
 ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส าหรับ ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า   5 ระดบั  จ านวน 9 ขอ้ 
  3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
  1)  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  2) ก าหนดรายการท่ีจะสอบถาม ไดแ้ก่ ระยะเวลา กิจกรรม เน้ือหา ส่ือท่ีใช ้ความรู้และทกัษะของวทิยากร 
  3) สร้างแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
  3.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
  การตรวจสอบคุณภาพของสอบถาม ผู ้วิจัยน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแล้วให้ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใช้และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้องมีค่าตั้ งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงถือว่า
แบบสอบถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้
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  3.3 การปรับปรุงแบบสอบถามก่อนไปทดลองใช้  
  ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ  ทั้ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม ก่อน
น าไปทดลองใช ้
  3.4 การทดลองใช้แบบสอบถาม 
  1) น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้กบั จ านวน 30 คน 
  2) หาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’ 
Alpha) ส าหรับเกณฑก์ารพิจารณาวา่แบบสอบถามมีค่าความเท่ียงสูง ควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึน มีค่าความเท่ียงสูงสามารถน าไปใช้
ได ้   
  3) จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใชส้ถิติการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t- test for dependent) 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05 (t = 21.95, Sig = 0.00)       
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) โดยภาพรวมของครูเห็นดว้ยในระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.80) 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

คะแนน N X S.D. D t df Sig. 
ก่อนอบรม     (pretest) 30 10.47 3.95 

16.06 21.95* 29 0.00 
หลงัฝึกอบรม (posttest) 30 27.07 2.36 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.5 
 จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัฝึกอบรมสูงกวา่
ก่อนอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.5 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของครูโรงเรียนปัญญาศึกษา ท่ีมีต่อหลกัสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    
 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนปัญญาศึกษา ท่ีมีต่อหลกัสูตรการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.83 0.77 มากท่ีสุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.68 0.73 มากท่ีสุด 
3. กิจกรรมท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.85 0.45 มากท่ีสุด 
4. กิจกรรมท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.58 0.49 มากท่ีสุด 
5. การจดัเรียงเน้ือหามีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
6. ส่ือท่ีใชป้ระกอบการอบรมเหมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรม 4.58 0.76 มากท่ีสุด 
7. วทิยากรมีความรู้และทกัษะในเน้ือหาการจดัอบรมเป็นอยา่งดี 4.93 0.41 มากท่ีสุด 
8. การน าเสนอเน้ือหาของวทิยากรสามารถเขา้ใจง่าย 4.85 0.68 มากท่ีสุด 
9. วทิยากรมีการบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ ใหส้มัพนัธ์กบัเน้ือหา 
     สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.88 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.60 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีมีต่อหลกัสูตรการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ในภาพรวม พบว่า  ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ วิทยากรมีการบูรณา
การองค์ความรู้ต่างๆ ให้สัมพนัธ์กับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการน าเสนอเน้ือหาของวิทยากรสามารถเขา้ใจง่าย มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จากการสรุปผลการวจิยัท่ีน าเสนอขา้งตน้ ผลการวจิยัดงักล่าวมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ท่ีไดม้าจากการฝึกอบรมครูโรงเรียนศึกษาปัญญา อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
ประกอบดว้ย หัวหนา้วิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคุณครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา พบวา่ครูสามารถน าเน้ือหาท่ีไดจ้าก
การฝึกอบรมไปใชใ้นการวางแผนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีการท่ีครูมีผลสัมฤทธ์ิหลงัฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนฝึกอบรม เป็นเคร่ืองช้ีวา่ ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเกิดทกัษะท่ีจะน าไปใช้
ในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกระบวนการทุกขั้นตอน และหลกัสูตรการฝึกอบรม โดยไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญันั้น [16] เน่ืองมาจากหลกัสูตรจดัอบรมครูท่ีเป็นครูผูส้อนนั้นมีความรู้พ้ืนฐานเดิมอยูแ่ลว้  เพียงแต่เขา้มาอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพนูประสบการณ์จากความรู้เดิมแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนซ่ึงกนัและกนั โดยวทิยากรจดัใหค้รูฝึกปฏิบติัขั้นตอนตั้งแต่
การก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดัท าโครงสร้างรายวิชา การเขียนค าอธิบายรายวิชา  
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นตน้ โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายของวทิยากรท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัส่งผลใหค้รูสามารถน า
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หลกัการเหล่าน้ีไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชูชยั สมิทธไกร ท่ีกล่าววา่ หลกัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรให้
เกิดการพฒันาอยา่งเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงตนเอง ใหมี้ทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และส่งผลให้การปฏิบติังานของครูผูส้อนไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
นวตักรรมการสอนใหม่ๆ ข้ึนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน [17]   
 2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรการฝึกอบรม ฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    

จากผลวิจัยท่ีพบว่า ในภาพรวมครูมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.80 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั  0.60  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ เจตคติ
และทกัษะ นอกจากน้ียงัเลือกเน้ือหาในการฝึกอบรมเก่ียวกบัดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใน
รายวชิา คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาและวทิยาการค านวณ มีการยกตวัอยา่งท่ีหลากหลาย และลงมือปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงผูเ้ขา้รับการ
อบรมเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี  นอกจากน้ีการฝึกอบรมเนน้กระบวนการกลุ่ม 
โดยใหค้รูไดท้ างานร่วมกนัในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดมสมอง 
และลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประวีณา เอ่ียมยี่สุ่น [18]   และสอดคลอ้งกบัไพบูลย ์ อ่อนมัง่ และคณะ ท่ีกล่าว
ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี 1. วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม ตอ้งพิจารณาถึงสภาพปัจจุบนัท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน 
และคาดการณ์อนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียง เพ่ือจะไดว้างแผนการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 2. ก าหนดวตัถุประสงค ์ ในการ
ฝึกอบรมโดยทั่วไปจะมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ด้าน คือ ความรู้ เจตคติและทักษะ ดังนั้นในการก าหนด
วตัถุประสงคจึ์งควรก าหนดใหค้รอบคลุม คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในผูรั้บการอบรม 3. เลือกเน้ือหาในการ
ฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาและการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา และควรเลือกพิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ น่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้ขา้รับการอบรม 4. ออกแบบการเรียนการสอน  ตอ้งก าหนดขั้นตอนต่างๆ ให้
เช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบ ตั้งแต่ การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ จะตอ้งก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม วิธีการ
สอน การวดัและประเมินผล  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้  [19]   

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย  
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชก้ารฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการอบรมและผลสมัฤทธ์ิทางการอบรมไดต้ามเกณฑ ์
ดว้ยเหตุน้ีทางโรงเรียนศึกษาปัญญา จึงควรขยายผลการฝึกอบรมไปยงัโรงเรียนบริเวณใกลเ้คียง 
 2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ในทุกหวัขอ้ก็ตาม แต่ผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดเ้สนอแนะใหมี้การขยายเวลาในการอบรมใหม้ากกวา่น้ี  
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอ่ืนๆ เช่น หลกัสูตรสถานศึกษา การวดัและประเมินผล การวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการผลิตส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 2. ควรมีการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับระดบัปฐมวยั 

 

เอกสารอ้างองิ   
[1] วชิยั ดิสสระ. การพฒันาหลกัสูตรและการสอน.พมิพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น; 2535. 
[2] ธ ารง บวัศรี. ทฤษฎีหลกัสูตร การออกแบบและพฒันา.พมิพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว; 2532. 
[3] บุญเล้ียง ทุมทอง. การพฒันาหลกัสูตร Curriculum Development. พมิพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2554. 



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

144 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

[4] จนัทิมา แสงเลิศอุทยั. การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT) 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู [วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต] กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ; 2550.   

[5] ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ.์ การพฒันาหลกัสูตร หลกัการแนวปฏิบติั.พมิพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพมิพอ์สินเพรส; 2539. 
[6] รุจิร์  ภู่สาระ. การพฒันาหลกัสูตร ตามแนวปฏิรูปการศึกษา. พมิพค์ร้ังท่ี 2.กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท;์ 2546. 
[7] ชั ย ว ัฒ น์  สุ ท ธิ รั ต น์ .  ก า ร พัฒน า ห ลัก สู ต ร  ท ฤ ษ ฎี สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ .  พิ ม พ์ ค ร้ั ง ท่ี  4. ก รุ ง เ ท พ ฯ :  วี พ ริ น ท์ ; 2558. 

เซ็นเตอร์; 2546. 
[9] อุทยั  บุญประเสริฐ. หลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน. พมิพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ:โรงพมิพเ์อสดี เพรส; 2540. 
[10] เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี. การวดัผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ.พิมพค์ร้ังท่ี11.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั; 2556. 
[11] กมลชนก เช้ือเมฆ. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้เพือ่สร้างสรรคด์ว้ย

ปัญญา (Constructionism) [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต] ชลบุรี: มหาวทิยาลยับูรพา; 2558.   
[12]  กมลวรรณ  ตงัธนกานนท์. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้. พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 

2558. 
[13] จุติพร ฉิมพาลีและคณะ. ความพร้อมของการจดัการศึกษาหลกัสูตรเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  และศิลปะ 2559;9(2):502-518.                               
[14] ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พทุธศกัราช 2551. พมิพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ:โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั; 2557. 
[15] ภทัรพล มหาขนัธ์. การประเมินหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 

[วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร; 2550.   
[16] วีรภทัร ไมไ้หว. การพฒันาฝึกอบรมครูเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนักเรียนระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร. 

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ 2560;2:3-8. 
[17] ชูชยั สมิทธิไกร. การสรรหาคดัเลือกและการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร.พมิพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร:วพีร้ิน; 2552. 
[18] ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น. ปัญหาและแนวทางการพฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป์. การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิคร้ังท่ี 1; 22 มิถุนายน 2559;  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. จงัหวดัสมุทรปราการ: 2562;1-22. 

[19] ไพบูลย ์อ่อนมัง่. การประเมินผลหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ [วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ; 2544.   


