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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านการจัดการ

เรียนรู้ของครู 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู  
และ 3) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จำานวน 134 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร จำานวน 84 คน และครูจำานวน 50 คน 
โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันจากโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำานวน 
63 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด 
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ของ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 3) แบบสัมภาษณ์ และ 4) แบบประเมินโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู มี 5 องค์ประกอบ 59  
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างหลักสูตร จำานวน 10 ตัวชี้วัด 2) ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
จำานวน 14 ตัวชี้วัด 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จำานวน 10 ตัวชี้วัด 4) การใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม จำานวน 12 ตัวชี้วัด และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จำานวน 13 ตัวชี้วัด
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2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู โดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ  
อยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู โดยรวมทั้ง 5  
องค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม มีองค์ประกอบของโปรแกรม 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา  
ซึ่งมี 5 ชุดความรู้ ได้แก่ 3.1) รู้เรื่องเบื้องต้น ครูคนสร้างนวัตกรรม 3.2) ครูสังคมศึกษากับนวัตกรรม 
ที่หลากหลาย 3.3) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนานวัตกรรม 3.4) โครงงาน นวัตกรรมครู สู่ศตวรรษ 
ที ่21 และ 3.5) ครนัูกวจิยั เพ่ือพัฒนานวตักรรม 4) กระบวนการ และ 5) การประเมนิผลมคีวามเหมาะสม 
โดยรวมในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้โดยรวมในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรม สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 20 

Abstract
This research aimed to ; 1) study factors and indicators of teacher learning  

management competency of secondary school teachers ; 2) study current situations and 
desirable situations and techniques to strengthen learning management competency of  
secondary school teachers, and 3) developing a program to strengthen learning management 
competency of secondary school teachers. This research and development was the samples 
were 134 school administrators as well as teachers under the office of secondary educational 
service area 20 with stratifield sampling. The expert to consider the program were 5 teachers. 
The research tools were an evaluative form to assess the factors and indicators of teacher 
learning management competency, a set of questionnaire to assess current situations and 
desirable situations and techniques to strengthen learning management competency, and 
an assessment form to evaluate a suitability and feasibility of program. The statistics used 
for data analysis were mean and standard deviation.

The results of the research found as follows: 

1. There are 5 factors and 59 indicators of learning management competency ;  
1) curriculum creation 10 indicators, 2) learning design 14 indicators, 3) child-centered  
learning management 10 indicators, 4) development and application of innovative 12  
indicators, and 5) measurement and evaluation of learning 13 indicators. 

2. Current situations of teacher learning management competency in over all, was 
in highest level. However, desirable situations of teacher learning management competency 
in over all, was in the most level.
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บทนำา 
การศกึษาเปน็หวัใจสำาคญัของการพัฒนา

ประเทศและไดร้บัการคาดหวงัให้ทำาหน้าทีต่่างๆ ท่ี
เป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคม
และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพซึ่งเป็นตัว
ขบัเคลือ่นการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและความ
เจรญิรุง่เรอืงของประเทศแต่ในสภาวการณป์จัจบุนั
ทั่วโลกกำาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรอืกำาลงัพฒันาสง่ผลใหว้ถิชีีวติของคนทีแ่ตกต่าง
กันมีความแตกต่างกันมากขึ้นผู้คนจำานวนมาก
หลากหลายเชื้อชาติย้ายข้ามประเทศข้ามภาษา 
และขา้มวฒันธรรมมาอาศยัอยูร่วมกนัและทำางาน
ร่วมกันก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโลก
การทำางานปรับเปลี่ยนจากการทำางานที่ใช้บุคคล 
ท่ีมีองค์ความรู้เดียวกันทักษะเดียวกันและทำางาน
ในสายงานเดียวกันจำาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงโดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับ
สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูล 
ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนา
กำาลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพ
ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ข้ึนในอนาคต (สำานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 2558: 1) 

สภ าพกา ร จั ด ก า ร ศึ กษ า ขอ ง ไทย 
ในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ 
ลองผิดลองถูกไม่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่สามารถ 
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลและการ
ศึกษาระบบอ่ืนๆ หลักสูตรไม่ได้เน้นทักษะ
กระบวนการเรียนรู้  ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ 
อัตลักษณ์ของผู้เรียนและท้องถิ่น ความถนัดและ 
ความสนใจของผู้ เรียน หลักสูตรล้าสมัย ไม่
ตอบสนองกับสังคมไทยปัจจุบัน ยังเป็นการ
กำาหนดหลักสูตรจากส่วนกลาง ผู้ เรียนไม่มี 
ส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมาย เน้นการท่องจำา
ไม่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์  
มี ทั กษะ ในการประกอบอาชีพ ได้  ก รอบ 
ความคิดเห็นร่วมเพื่อให้มีหลักสูตรมีเ น้ือหา
สาระ การจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสม  
ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายและความต้องการ 
ของท้องถ่ิน มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไป
ตามจดุประสงคข์องการเรียนรู ้และการดำาเนนิการ 
วัดผลเป็นไปตามหลักวิชาและหลักสูตร และมี
ศักยภาพในการพัฒนาคน ในการปฏิรูปประเด็น
การศึกษามี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 
2) การพัฒนาการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
และสื่อการศึกษา และ 3) ปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผล (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 
2557: 23-24) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ไทยติดอันดับโลก จาก QS Asia University ปี 

3. The assessment on suitability and feasibility of program for enhancing competency 
in learning management had 5 factors include such 1) rational 2) objectives 3) content  
including with 5 learning themes: as base knowledge of teacher who has innovative made, 
social studies teacher with various innovative, media and learning resource that helping 
teacher development innovation, innovation project to 21th century and the research teacher 
for developing innovation. 4) process and 5) assessment, was in the most level.

Keywords: Program, competency in learning management, secondary educational service 
area 20
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2014 อนัดบัทีด่ทีีส่ดุคอือนัดับที ่40 มหาวทิยาลยั
มหิดล ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในด้าน
แรงงาน พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่สำาเร็จการ
ศึกษาเพียงแค่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำากว่า
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศด้วย (สำานักงาน 
ปลดักระทรวงกลาโหม, 2557: 2) และจากรายงาน 
การศกึษาเรือ่ง “สภาพและปญัหาการจดัการเรยีน 
การสอนสาระหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์  
ศีลธรรม ศาสนา เรียงความและย่อความ” 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ (2551: ก-ง) ได้สรุป 1) สภาพและ
ปัญหาด้านครู นักเรียน และการจัดการเรียน
การสอน ไว้ว่า สภาพและปัญหาเกี่ยวกับครู  
ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกเฉพาะด้านสังคม 
ศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ครูมีภาระอื่น หน้าที่
พิเศษที่ไม่ใช่การสอน ขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตร สาระการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 2) สภาพ
และปัญหาด้านนักเรียน นักเรียนไม่ให้ความ
สำาคัญและขาดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา โดยมองว่า สาระสังคมศึกษาเป็น 
วิชาง่ายๆ อ่านเองได้ และ 3) สภาพและปัญหา
ดา้นการจัดการเรยีนการสอน โดยการจดัการเรียน 
การสอนในกลุ่มสังคมศึกษาส่วนใหญ่ ยังคง 
เน้นข้อมูลและสร้างความเข้าใจในสาระเนื้อหา 
จากท่ีกลา่วมาท้ังหมด สะทอ้นใหเ้หน็วา่การศึกษา 
ของไทยยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงผลที่เห็นเด่นชัด 
ที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ า  เกิด
วิกฤตการณ์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การขาด
จิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็น
พลเมือง เรียนมาแล้วไม่ได้ใช้จริง เรียนจบมา
ตกงาน ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและการ
แข่งขัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาเรื้อรังให้สังคม
ต่อไป

ในปัจจุบัน “การพัฒนาบุคลากร” เป็น
สิ่งที่สำาคัญสำาหรับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน มักจะเป็นการพัฒนาตามสมรรถนะของ
บุคลากร เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้บรรลุตรงตามความต้องการขององค์กร  
ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้นำาเอา
สมรรถนะมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
มืออาชีพ คือ บุคลากรในองค์กร หากบุคลากร
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ 
จำาเป็นในการปฏิบัติงานสำาหรับตำาแหน่งก็จะ 
ส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นบรรลุเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้ ง ไว้ ได้อย่างมีคุณภาพ  
โดยเฉพาะการเป็นครูครูผู้สอนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2553: 31) ประกอบด้วยสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำ าสายงาน ดั งนี้   
1) สมรรถนะหลัก (Core competency)  
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย คือ สมรรถนะ 
การมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน สมรรถนะการ
บริการที่ดี สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะ
การทำางานเป็นทีม และสมรรถนะจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 2) สมรรถนะประจำา 
สายงาน (Functional competency) ประกอบดว้ย  
6 สมรรถนะยอ่ย คือ สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร 
และการจดัการเรยีนรู,้ สมรรถนะการพฒันาผู้เรยีน  
สมรรถนะการบริหารจัดการช้ันเรียน สมรรถนะ
การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียน สมรรถนะภาวะผู้นำาครู และสมรรถนะ
การสรา้งความสมัพนัธ์และความรว่มมอืกบัชมุชน 
เพือ่การจดัการเรยีนรู ้จำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่หนา้ทีห่ลกั  
คือ การสอน สมรรถนะที่สำาคัญสำาหรับครู จึง
เป็นสมรรถนะด้านสมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการ
สรา้งและพฒันาหลกัสตูร การออกแบบการเรยีนรู ้
อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ 
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ใชแ้ละพฒันาสือ่นวัตกรรม
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เทคโนโลยีและการวัด ประเมินผล การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4) การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และ 
5) การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้(สำานักพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 
31-32) 

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 20 มีโรงเรียนในสังกัดครอบคลุมจังหวัด
อุดรธานี มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 63 แห่งมี 
ผู้บริหารและครู รวมทั้งสิ้น 2,812 คน แบ่งออก
เป็นสายบรหิารรวมทัง้สิน้ 152 คน และข้าราชการ
ครูผู้สอน 2,660 คน โดยในปีการศึกษา 2558 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20  
มีทิศทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยมวีสิยัทศันเ์พือ่ขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาใหม้ี
คณุภาพ ไดม้าตรฐานการศกึษาชาตแิละมาตรฐาน
สากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากสภาพ
ปัญหาของโรงเรียนในสังกดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ส่วนใหญ่จะประสบ
ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการ ในปัจจุบันประชากรมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องทำาให้โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ทีม่จีำานวนมากประสบปญัหาอตัรา
ครูต่อนักเรียนต่อห้องเรียนต่ำากว่าเกณฑ์ หรือบาง
โรงเรียนเกินเกณฑ์ไปมาก ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 
1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่นๆ 2) ปัญหา
ด้านการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งผลสอบระดับชาติ 
อยู่ในระดับต่ำา ครูสอนไม่เต็มเวลาเต็มความ
สามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการ
เรียนการสอน หลักสอนและการสอนไมส่อดคลอ้ง

กับบริบทของโรงเรียน 3) ปัญหาด้านความพร้อม
เกีย่วกบัปจัจยัสนบัสนนุ การจดัสรรงบประมาณให้
กับโรงเรียนต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพของการใช้
จ่ายงบประมาณ 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ถึงแม้จะมีตัวแทนจากชุมชนเข้า
มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา แตก่ไ็มม่บีทบาท
มากนัก และในบางพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครองมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต่ำา (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20, 2555: 50) 

จากภูมิหลังดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้
เหน็ไดว้า่ โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีปัญหาด้านการเรียน
การสอน เพราะครูส่วนใหญ่ขาดทักษะการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และสื่อในการจัดการเรียน
การสอน พรอ้มทัง้ผลสอบระดบัชาตอิยูใ่นระดับต่ำา  
ครูสอนไม่เต็มเวลาเต็มความสามารถ เพราะมี 
ภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
หลักสอนและการสอนไม่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาเร้ือรัง ต่อไป  
ผู้ วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ สมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด 
สำ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 20 เพือ่ใหส้ำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
นำาไปใชใ้นการวางแผนการพฒันาบคุลากร จะช่วย 
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
บรรลุตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างมืออาชีพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์ ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

3. พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบและตวั

ชีว้ดัสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครู สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20  

1. วธิดีำาเนินการ มดัีงนี ้1) ศกึษาเอกสาร 
ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ 2) สังเคราะห์องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 3) 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
องคป์ระกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านการจดัการ
เรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีบทบาทในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบ และตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะด้าน 
การจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แบ่งเป็น 2  

ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ แบบประเมินที่สร้างขึ้น 
ได้ผ่านการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 
คน เพือ่ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา การใชภ้าษา 
และด้านอ่ืนๆ ที่ผู้เช่ียวชาญเห็นสมควรแก้ไขด้วย 
ดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of  
Item Objective Congruence) โดยพิจารณาค่า 
IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป

4. การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้จากการ
วิเคราะห์แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ระยะที่  2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

1. วิธีดำาเนินการ มีดังนี้ 1) นำาองค์
ประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ ที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นข้อประเด็น
คำาถามของแบบสอบถาม 2) เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 3) วิเคราะห์ข้อมูล  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จำานวนบุคลากรทั้งสิ้น 157 
คน จาก 63 โรงเรยีน จำาแนกเปน็ผูบ้รหิาร จำานวน 
94 คน และครูผู้สอน จำานวน 63 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและ 
ครูผู้สอน 134 คน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำาแนกเป็นผู้บริหาร 
84 คน และครูผู้สอน จำานวน 50 คน โดยการ
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เทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 
เป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ และตอนที ่3 
ข้อเสนอแนะ ผ่านการปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถาม
ตามทีอ่าจารยท่ี์ปรกึษาวทิยานพินธเ์สนอแนะแลว้
นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
จำานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบและให้คำาแนะนำา 
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนำาไปทดลองใช้กับผู้บริหาร  
และครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา หาความเชื่ อมั่นทั้ งฉบับด้วย
สัมประสิทธิ์ แอลฟาตามวิธี ของครอนบาค  
(Cronbach’s alpha coefficient) 

4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

ระยะที ่3 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20

1. วิธีดำาเนินการ มีดังนี้ 1) นำาผลที่ได้ 
จากระยะที ่2 มาวเิคราะหห์าค่าดัชนีความต้องการ 
จำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ 2) ศึกษา 
จากหนว่ยงานทีม่วิีธทีีดี่ในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู จำานวน 4 แห่ง  
3) ร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และ 4) ประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ 
เรียนรู้ของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งให้คำาแนะนำา เสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของ
โปรแกรม และทำาหน้าที่ประเมินโปรแกรมเสริม
สรา้งสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรูข้องคร ูสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
จำานวน 5 คน 

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม แบบ
ประเมินโปรแกรม ใช้ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้ของโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา 
รายงานผลการศึกษาโดยการบรรยายพรรณนา 
จากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบประเมินเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู มี 5 องค์ประกอบ 
59 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างหลักสูตร จำานวน 
10 ตัวชี้วัด 2) ความสามารถในการออกแบบ 
การเรียนรู้ จำานวน 14 ตัวช้ีวัด 3) การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จำานวน 10 ตัวชี้วัด  
4) การใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรม จำานวน 12 
ตัวชี้วัด และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
จำานวน 13 ตัวชี้วัด
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2. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครู โดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = .87) และ

สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครู โดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.64, S.D. = .54) 

ต�ร�งที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ สมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
โดยรวมและรายด้าน

องค์ประกอบสมรรถนะด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดบั S.D. ระดับ

1. การสร้างหลักสูตร 3.79 .82 มาก 4.61 .56 มากที่สุด

2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 3.68 .87 มาก 4.61 .57 มากที่สุด

3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 3.66 .92 มาก 4.66 .53 มากที่สุด

4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 3.60 .93 มาก 4.65 .54 มากที่สุด

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3.73 .85 มาก 4.69 .50 มากที่สุด

รวม 3.69 .87 ม�ก 4.64 .54 ม�กที่สุด

สภาพปัจจุบันสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการใช้และพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม มีองค์ประกอบของโปรแกรม 5 

องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์  
3) เนื้อหา ซึ่งมี 5 ชุดความรู้ ได้แก่ 3.1) รู้เรื่อง 
เบื้องต้น ครูคนสร้างนวัตกรรม 3.2) ครูสังคม 
ศึกษากับนวัตกรรมที่หลากหลาย 3.3) สื่อและ
แหลง่เรียนรู ้ช่วยครพูฒันานวัตกรรม 3.4) โครงงาน  
นวัตกรรมคร ูสูศ่ตวรรษที ่21 และ 3.5) ครนูกัวิจยั  
เพื่อพัฒนานวัตกรรม 4) กระบวนการ และ 5) 
การประเมนิผล มคีวามเหมาะสมโดยรวมในระดบั 
มากที่สุด (  = 4.68, S.D. = .26) และความเป็น
ไปได้โดยรวมในระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D. 
= .31) 



Journal of Education, Mahasarakham University 85 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

ผลการประเมินโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมดีา้นโครงสรา้งและเนือ้หา  
มีระดับความเหมาะสมในระดับมาก และมีความ
เปน็ไปไดอ้ยู่ในระดับมากทีส่ดุ โดยมด้ีานโครงสรา้ง
และเน้ือหา และด้านกระบวนการ ระดับความ
เหมาะสมในระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจะอภปิรายผล

ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครู ดังต่อไปนี้

1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู มี 5 องค์
ประกอบ 59 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างหลักสูตร 
จำานวน 10 ตัวชี้วัด 2) ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ จำานวน 14 ตัวชี้วัด 3) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จำานวน 10 
ตวัชีว้ดั 4) การใชแ้ละพฒันาสือ่นวตักรรม จำานวน 
12 ตัวชี้วัด และ 5) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ จำานวน 13 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของครู โดยถ้าครูที่สอน 

ในสถานศกึษามกีารปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยการยึดกรอบ
ของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5  
องค์ประกอบ และมีการเก็บรวบรวมผลงานตาม
ดังที่กล่าวมาอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานในการ
อ้างอิงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การสร้างและการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตนเองโดยการใหช้มุชนมีสว่นรว่ม กบัหลักสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
พรอ้มทัง้มกีารประเมนิและปรับปรงุหลกัสตูรอยา่ง
ต่อเน่ือง นำาหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาออกแบบการ
เรยีนรู ้มทีกัษะในการเลอืกรูปแบบและวิธกีารสอน 
เลือกกิจกรรม ส่ือและแหล่งเรียนรู้ โดยคำานึงถึง 
ผูเ้รยีน และความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผูเ้รยีน 
โดยกจิกรรมในการจดัการเรยีนรูเ้ปน็กจิกรรมทีใ่ห้
นักเรียนมีส่วนร่วม ได้แสดงศักยภาพ ได้ลงมือ
ปฏิบัติ ได้ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้
ร่วมเป็นผู้ประเมินอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งครูผู้
สอนยงัมกีารใชแ้ละพฒันาสือ่นวัตกรรมเทคโนโลย ี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและใช้ให้เกิดความ 
คุ้มค่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
มกีารเขยีนเปน็ลกัษณะของงานวจิยัในชัน้เรียน และ
สุดท้ายครูต้องมีความรู้ในการวัดและประเมินผล  
โดยการกำาหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
แนวทางและวิธีการท่ีหลากหลาย เครื่องมือใน

ต�ร�งที่ 2 แสดงผลการประเมินโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รายด้าน) 

ร�ยก�รประเมิน

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D.
ระดับ

คว�มเหม�ะสม
S.D.

ระดับ
คว�มเป็นไปได้

1. หลักการ 4.60 .48 มากที่สุด 4.64 .50 มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ 4.80 .44 มากที่สุด 4.80 .44 มากที่สุด
3. โครงสร้างและเนื้อหา 4.36 .34 มาก 4.30 .37 มาก
4. กระบวนการ 4.72 .00 มากที่สุด 4.48 .17 มาก
5. การประเมินผล 4.96 .08 มากที่สุด 4.96 .08 มากที่สุด

รวม 4.68 .26 ม�กที่สุด 4.63 .31 ม�กที่สุด
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การประเมิน โดยประเมินตามสภาพจริง อีกทั้งมี
การนำาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป ซึ่งถ้าครูให้ความสำาคัญกับ
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้จะทำาให้การ
ทำางานของครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
(2556) สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2552: 78-79) และสำานักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 31) ได้กำาหนดกรอบ
การประเมินสมรรถนะครูสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดความต้องการ
การพัฒนาสมรรถนะของครูและการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ สร้างแบบทดสอบเพื่อประเมิน
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
ได้ร่วมกันพิจารณาและกำาหนดสมรรถนะครู
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยการวเิคราะหส์งัเคราะหส์มรรถนะครปูระกอบ
ดว้ยเจตคตคิา่นยิมความรูค้วามสามารถและทกัษะ
ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน
ในสถานศึกษาจากแบบประเมินสมรรถนะและ
มาตรฐานของครูผู้สอนท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้จัด
ทำาไว้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = .87) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะด้าน
การจดัการเรยีนรูข้องคร ูสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.64, S.D. = .54) แสดงออกถึง
ผู้บริหารและครูผู้สอนมองเห็นปัญหาหรือจุดด้อย

ของการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นสภาพ 
ความเป็นจริง โดยเฉพาะด้านการใช้และพัฒนา 
สื่อนวัตกรรม จะเห็นว่าส่วนใหญ่ครูจะสอนตาม 
แบบเรียน ให้จบตามแบบเรียนของสำานักพิมพ์
ต่างๆ ครูไม่ได้ให้ความสนใจในการที่จะนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพราะคิดว่า 
เป็นเรื่องยุ่งยาก บริบทของสถานศึกษายังไม่ 
เอื้ออำานวยด้านสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กๆ ประจำาตำาบล อีกทั้งภาระงานของ
ครูผู้สอนยังไม่ได้สอนอย่างเดียวมีทั้งภาระงาน 
อื่นๆ ที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ รวมถึงเนื้อหา
ในการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะวิชา
ประวัติศาสตร์ที่เนื้อหามากแต่เวลาเรียนมีน้อย
เพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นในการสอน
ประวัติศาสตร์ถ้าจะเน้นกระบวนการก็ทำาให้สอน 
เนื้อหาไม่ทัน ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ
สำ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 20 (2555: 50) เนือ่งจากปญัหาดา้นการเรยีน 
การสอน ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ และสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน พร้อมทั้งผลสอบระดับชาติอยู่ในระดับต่ำา  
ครูสอนไม่เต็มเวลาเต็มความสามารถ เพราะมี 
ภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน  
หลักการสอนไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
จึงทำาให้สภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด เป็นตัวที่สื่อให้เห็นถึงความต้องการ 
จำาเป็นในการสร้างโปรแกรมในการเสริมสร้าง 
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งเป็น 
สมรรถนะหลักการการทำางานของครูที่ต้องมี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 
1) การสร้างหลักสูตร 2) ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้ เรียนเป็นสำาคัญ 4) การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ 5) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้



Journal of Education, Mahasarakham University 87 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการ
ประเมินโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะด้านการจัด 
การเรยีนรูข้องครู ผลการวจิยัพบวา่ มอีงคป์ระกอบ
ของโปรแกรม 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ  
2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา ซึ่งมี 5 ชุดความรู้ 
ได้แก่ 3.1) รู้เรื่องเบื้องต้น ครูคนสร้างนวัตกรรม 
3.2) ครูสังคมศึกษากับนวัตกรรมที่หลากหลาย 
3.3) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนานวัตกรรม  
3.4) โครงงาน นวัตกรรมครู สู่ศตวรรษที่ 21 
และ 3.5) ครูนักวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม 4) 
กระบวนการ และ 5) การประเมินผล มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า การ
พัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 คือ ผู้วิจัย
ไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎีจากเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง
กับสมรรถนะครูจาก Hough and Duncan  
(1970: 144) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
(2556) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2553: 31) และสำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2552: 78-79) เพ่ือให้ได้
มาซึ่งองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครู หลังจากนั้นได้มีการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารและครูในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 หาขอ้มลูพ้ืนฐานความ
ตอ้งการจำาเปน็ และได้ศกึษา Best Practices จาก 
4 โรงเรียนที่ศึกษาพบว่ามีแนวทางในการดำาเนิน
การตาม 5 องค์ประกอบ ที่หลากหลายแนวทาง 
ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา แล้วได้ดำาเนิน
การพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
กลา่วคอื ได้ดำาเนนิการศกึษาจากสถานศกึษาถงึวธีิ
การปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) แล้วนำามา 
ยกร่างโปรแกรมตามองค์ประกอบของโปรแกรม
หรอืองคป์ระกอบของหลักสตูรของ Tyler (1986: 

10-12), Taba (1962: 10) และธำารง บัวศรี 
(2542: 7-8) ประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อีกทั้งสอดคล้องกับสมศักดิ์ บุญขำา ปราศรัย 
ประวัติรุ่งเรือง และปกรณ์ ประจัญบาน (2558: 
48) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูส้อน
ระดบัประถมศกึษามคีวามเหมาะสมและความเปน็
ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และครผููร้ว่มการทดลอง
เห็นว่า การนำารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอนระดับประถม
ศึกษาไปใช้มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ 
มากทีสุ่ด อกีทัง้จะเหน็ไดว่้าโปรแกรมดงักล่าวเปน็
โปรแกรมที่มีความสำาคัญกับการพัฒนาครูเพื่อให้ 
มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ในการจะนำาไป
พฒันาตนเองใหเ้ปน็ครมูอือาชพี ใชเ้ปน็แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาครูที่เกิดขึ้นด้านการจัดการเรียน
การสอน สอดคล้องกับรายงานของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (2555: 50) 
เนื่องจากปัญหาด้านการเรียนการสอน ครูส่วน
ใหญ่ขาดทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และสื่อในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งผล
สอบระดับชาติอยู่ในระดับต่ำา ครูสอนไม่เต็มเวลา
เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือ
จากการเรียนการสอน หลักการสอนและการสอน
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสมรรถนะครูด้านที่มี
ความต้องการจำาเป็นเร่งด่วนตามลำาดับ 
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1.2 องค์ประกอบด้านการใช้และพัฒนา
สื่อนวัตกรรม มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด 
เพราะมีความสำาคัญกับครูผู้สอนทั้งด้านความ
ดีความชอบ และการพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน
วิทยฐานะ เพื่อให้เป็นครูสามารถส่งเสริม พัฒนา 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน จากนวัตกรรม
ท่ีพัฒนาขึ้นและเขียนรายงานอย่างนักวิจัย ซึ่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญ โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป 

2 .1 ควรศึกษาปัจ จัยที่ ส่ ง เสริมใ ห้
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ประสบ
ผลสำาเร็จ เพื่อนำามาพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ประโยชน์จากการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาและนำาโปรแกรมไป
ทดลองใช้จริง เพื่อขยายผลต่อไป 
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