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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย 1) เพ่ือศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องสมรรถนะ

ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  2)  เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 กลุม่ตัวอย่างคอื ครผููส้อนในสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จำานวน 317 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
พบว่าสภาพปัจจุบันโดยรวมทุกองค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก และสภาพที่ 
พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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        2.  โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบ
ด้วยส่วนต่างๆ 9 ส่วน ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ 3) รูปแบบการ
พัฒนา 4) วิธีการเสริมสร้าง 5) เนื้อและสาระสำาคัญ 6) โครงสร้างของโปรแกรม 7) แนวการจัดกิจกรรม  
8) เทคนิคและเครื่องมือ และ 9) การประเมินผลกิจกรรม โดยมีขอบข่ายเนื้อหาของโปรแกรมฯ  
แบง่ออก 5 ชดุกจิกรรม ได้แก ่ชุดกจิกรรมที ่1 การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร ชดุกจิกรรมที ่2 การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ชุดกิจกรรมที่ 4 การใช้ 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
โดยมีแนวการจัดกิจกรรมคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้เป็นกลุ่ม  
การระดมสมอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สำาหรับเทคนิคและเครื่องมือ ได้แก่เอกสารประกอบ
โปรแกรม ใบกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ และแบบประเมิน ส่วนการประเมินผล ประกอบด้วยประเมิน
ตนเองก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา ประเมินการทำากิจกรรมตามกำาหนด ประเมินความสนใจและ
ตั้งใจในการศึกษาด้วยตนเอง ประเมินการซักถาม และการให้ข้อคิดเห็น ประเมินการรายงานอบรม  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โปรแกรมฯได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ผลปรากฏว่า 
โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract
The objectives of the research were; to study the present condition and desirable 

condition of teacher’s competency on curriculum administration and learning management, 
and to develop a program to enhance teacher’s competency on curriculum administration and 
learning management for the schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office. 
2. The samples were 317 teachers in the school under Kalasin Primary Educational Service 
Area Office 2. The sample was derived by stratified random sampling. The research tools 
were an evaluative form to assess the elements and indicators of teacher’s competency on 
curriculum administration and learning management, a set of questionnaire to assess present 
condition and desirable condition of teacher’s competency on curriculum administration and 
learning management an interview form and an assessment form to evaluate a program to  
enhance teacher’s competency on curriculum administration and learning management  
program. The statistics employed in this study were mean, standard deviation and  
percentage. 

The research found that:

1. The present condition and desirable condition of teacher’s competency on  
curriculum administration and learning management for schools under Kalasin Primary  
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Educational Service Area Office 2 revealed that the present condition of all components 
and each one was at the more level. And the desirable condition of all components were 
at the most level.

2. A program to enhance teacher’s competency on curriculum administration and 
learning management for schools under Kalasin primary educational service area office 2 
was showed that: The program consists of 9 parts; 1) background 2) objectives 3) models  
of developing 4) methodologies 5) contents 6) structures 7) orientation activities  
8) techniques and tools and 9) evaluation. With the scope of the program was classified to 
5 sets. The first was curriculum creation and development, the second was learning design 
management, the third was child-centered learning management, the fourth was application 
and development of innovative media technology for learning management and the fifth was 
measurement and evaluation of learning. The ways to do the activities were self-learning, 
internet searching, group learning, brain storming and learning by doing. For techniques and 
tools were program materials, work sheets, test and assessment forms. And the evaluation 
was on self assessment before, middle and after the enhancement, activity performance, 
care of and intention of self study, inquiry and opinion, training report and exchange learning 
each other. The program assessed by 7 experts showed that it was suitable as a whole at 
the most level and was possible as a whole at the most level.

Keywords: Teacher’s competency, curriculum administration, learning management 

บทนำา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน 

พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ เป็นกลไกหลักใน
การพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำารง
ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษา
มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศเพือ่การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ ประเทศไทย
จึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่ง
หวังว่าจะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของคนไทย ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ในยุคของไทยแลนด์ 4.0 โดยในการ

จัดการศึกษามีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็น 
พี่เลี้ยง เป็นครูฝึก เป็นการเรียนแบบบูรณาการ
สหวิทยาการเช่ือมโยงความรู้ กับจินตนาการ 
เปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ต้องการ เช่น 
การทำางานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และ
การสื่อสารที่ดี ดังนั้นการพัฒนาครูจึงจำาเป็น
อย่างยิ่งในยุคที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและข้อมูล
ข่าวสารได้เช่ือมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อระบบ
การศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทำาให้รูปแบบดั้งเดิมที่มีครูเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนเพียงฝ่ายเดียวไปสู่ 
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รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่นักเรียนแสวงหา
และสร้างองค์ความรู้ ไ ด้ ด้วยตนเองมากขึ้น 
ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่ง
สำาหรับครูในการจัดการองค์ความรู้ ให้บังเกิดผล
ตอ่การพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน ครตู้องได้รบัการ
พฒันาสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือดำาเนิน
กิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการของสถานศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 16) 

ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านหลักสูตร
การศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวม
ถึงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้บุคลากรต้องมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นการศกึษาซึง่ไดมุ้ง่เนน้ใหค้น
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสังเกต
ได้จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการ
เรียนรู้ของไทย มีการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และเรยีนรูไ้ดท้ัว่ถึงอย่างมคุีณภาพ โดยเฉพาะการ
พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรภายในสถานศึกษา
ทกุคน โดยการทีค่รจูะมคีวามสามารถจดัการเรยีน
การสอนได้ดีน้ันก็จะต้องได้รับการพัฒนา ช่วย
เหลอืและไดร้บัการช้ีแนะแนวทางใหม้คีวามรูค้วาม
สามารถในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่จะ
ชว่ยเหลอืใหค้รสูามารถพัฒนาคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนได้ดีนั้นก็รวมอยู่ในกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการใหม่ กระบวนการ
ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการงาน

ในโรงเรียนเพื่อให้มีคุณภาพ คือกระบวนการ
บริหารงานด้านวิชาการ การที่จะปรับปรุง ส่ง
เสริมและพัฒนาสถานศึกษาในโรงเรียนได้อย่าง
ดีนั้นจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างบุคลากร
ในโรงเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นในโรงเรียน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพบว่าการ
จดัการเรยีนการสอนของครยูงัไมไ่ดร้บัการตดิตาม
จากผู้บริหารอย่างจริงจังและไม่มีความต่อเนื่อง 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 61) 
จากข้อมูลของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 การดำาเนินการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาสำาคัญที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขและพัฒนา นั้นคือ ปัญหาคุณภาพ
ผูเ้รยีนและปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการสอน ซึง่
จากข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำาปี 2559 ผลการ
ประเมนิกลยทุธก์ารพฒันาครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คณุภาพนัน้พบวา่มคีา่คะแนนสงูกวา่ทกุกลยทุธ ์ซึง่
ไม่ได้มีความสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET จากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ประจำาปีการศึกษา 2559 ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่าโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยลดลง (-1.74%) และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา พบว่าโดยภาพรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ต่ำา
กว่าระดับประเทศ (-3.62%) ส่วนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พบว่า โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยลด
ลง (-0.02%) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า
โดยภาพรวมทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้คะแนนเฉลีย่
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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กาฬสินธุ์ เขต 2 ต่ำากว่าระดับประเทศ (-4.73%) 
(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2, 2559: 10) โดยปัญหาดังกล่าว
ทำาให้พบว่า การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ยงัขาดกระบวนการทีชั่ดเจนในการพัฒนาทีเ่หมาะ
สมกับความต้องการของครูผู้สอน และยังขาด
แนวทางที่จะใช้ประกอบการพัฒนาสมรรถนะครู
ที่ชัดเจน ด้วยเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาสมรรถนะครโูดยมุง่พัฒนาใน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็น
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู ้สำาหรับสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ

ที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู ้สำาหรับสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จำานวน 1,781 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จำานวน 317 คน โดยการเทียบ
จำานวนประชากรกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan จากจำานวน
ครูทั้งหมด แล้วกำาหนดสัดส่วนโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
โดยใชข้นาดของสถานศกึษาเปน็หนว่ยของการสุม่
และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจับสลากได้กลุ่มตัวอย่าง

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามข้อคำาถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 มี
ลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคิร์ท มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 
และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามสภาพที่ 
พึงประสงค์ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

2. แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Inter-
view) เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูวิชาการจาก
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการดีเยี่ยม

3. แบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
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มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท เพ่ือประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของโปรแกรมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านเป็นผู้ประเมิน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69) และ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67) 

ขั้นตอนก�รวิจัย

การดำาเนินการวจิยัแบง่ออกเปน็ 2 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ระยะที่ 1 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
2 โดยใช้แบบสอบถามข้อคำาถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจบัุน และสภาพทีพึ่งประสงคแ์ละวธิเีสรมิสรา้ง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 มี
ลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคิร์ท

ระยะที ่2 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โดยใช้แบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรบัสถานศกึษา มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านเป็นผู้ประเมิน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์และวิธีเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์
แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 
และคณะ, 2553: 121)

 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก

 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง

 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อย

 คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด

2. การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็น (PNI

modified
) และลำาดับความ

ต้องการจำาเป็น และวิเคราะห์แบบประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด  
และคณะ, 2553: 121)
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 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ

ที่พึงประสงค์และวิธีเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลปรากฏว่าสภาพ
ปัจจุบันสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( =3.59) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.87) 

2. ผลการประเมินโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้โดยการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน 
พบว่าความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.69) และ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67) 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการวิจัยสามารถนำามา
อภิปรายดังนี้

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่าสภาพปัจจุบันของ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของ
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
(2553: 24-44) ได้มีการกำาหนดกรอบคู่การ
ประเมินสมรรถนะครูขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การนำาไปประเมินสมรรถนะครูผู้สอนในสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะได้แก่ 1) การมุ่งสัมฤทธิ์ในการ
ปฏบิตังิาน 2) การบรกิารทีด่ ี3) การพฒันาตนเอง 
4) การทำางานเป็นทีม 5) จริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะประจำาสายงาน 6 
สมรรถนะ ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้2) การพฒันาผูเ้รยีน 3) การบรหิาร
จัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะห์สังเคราะห์และ
การวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 5) ภาวะผูน้ำาคร ู6) การ
สรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชมุชนเพือ่
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การจัดการเรยีนรู ้และยังสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558: 
8-9) ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครู
โดยพฒันาใหเ้กดิทกัษะ 7 ดา้นไดแ้ก ่1) การสรา้ง
หลกัสตูร 2) การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ 3) การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรยีน 4) การประเมนิการเรยีนรู ้5) การวจิยัปฏิบตัิ
การในชั้นเรียน 6) การจัดการชั้นเรียน 7) การ
พัฒนาลักษณะนิสัย และยังสอดคล้องกับผลการ
วจิยัของ ชยันาท พลอยบตุร (2559: 100) ได้วจิยั
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่าสภาพปัจจุบัน
โดยรวมทุกองค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบ
อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชฏาพร สีหาวงศ์ (2560: 143) 
ได้วิจัยการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 พบวา่สภาพ
ปัจจุบันโดยรวมทุกองค์ประกอบและแต่ละองค์
ประกอบอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดย
รวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฐิติกัญญ์ ลีวงศ์ศักดิ์  
(2560: 162) ไดว้จิยัเกีย่วกบัการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 7 พบวา่สภาพปจัจบุนั สมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
ครูสำาหรับสถานศึกษา โดยรวมทั้งหมด และราย
องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
ของสมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ของครูสำาหรับสถานศึกษา โดยรวมทั้งหมด

และรายองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และวิธี
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดเรียงตามลำาดับความถี่จาก
มากไปหาน้อยได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
สอนงาน การสัมมนา การระดมสมอง การใช้แผน
พัฒนารายบุคคล การให้การศึกษาต่อเนื่อง การ
เปน็พีเ่ลีย้งและการประชมุกลุม่ยอ่ย สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ จอมพงศ ์มงคลวนชิ (2555: 148) ได้
เสนอวิธกีารพฒันาบคุลากรทางการศกึษาไว้ ไดแ้ก ่
1) การฝึกอบรม 2) การนิเทศการสอน 3) การ
สัมมนา 4) การประชุมปฏิบัติการ 5) การศึกษาดู
งาน 6) การศึกษาต่อและการศึกษาทางไกล และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์  
และพเยาว์ ยินดีสุข (2561: 127-135) ได้เสนอ
วิธีการพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นการนิเทศภายในเพื่อ
พฒันาครเูรยีกว่า กระบวนการสอนงานแบบพีเ่ลีย้ง 
ดว้ยการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (CM-LS-PLC Process) ได้แก่ 
1) กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (coaching-
mentoring) 2) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
(lesson study) 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community:  
PLC) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค (2559: 282) ได้วิจัย
เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรูข้องคร ูโรงเรยีนประถมศกึษาเอกชน 
พบว่าวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครู ได้แก่ การ
ประชุมปฏิบัติการ (workshop) การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self-learning) การสอนงาน (coaching) 
กระบวนการพีเ่ลีย้ง (mentoring) การนเิทศภายใน 
(supervision) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 
Action Review) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
คมกรชิ ภคูงกิง่ (2560: 105) ไดเ้สนอวิธกีารเสรมิ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 206 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ได้แก่  
การประชุมปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การสอนงาน การนิเทศ และกระบวนการพี่เลี้ยง 
และ Al-Behaisi, Suha Khalil (2011: 144-A) 
นักการศึกษาพบว่าการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพสำาหรับครูอย่างต่อเนื่อง คือกระบวนการ
ท่ีจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและเสริมสร้างทักษะ
ทางการสอน และจะช่วยให้ครูได้คิดหาวิธีการ
สอนแบบใหม่ๆ ในการนำาไปใช้ในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อย่างยั่งยืนได้ 

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 9 
ส่วน ได้แก่ โปรแกรมฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 9 
ส่วน ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญของโปรแกรม 
2) วัตถุประสงค์ 3) รูปแบบการพัฒนา 4) วิธีการ
เสริมสร้าง 5) เนื้อและสาระสำาคัญ 6) โครงสร้าง
ของโปรแกรม 7) แนวการจัดกิจกรรม 8) เทคนิค
และเครื่องมือ และ 9) การประเมินผลกิจกรรม 
ขอบขา่ยเนือ้หาประกอบดว้ย 5 ชดุกจิกรรม ไดแ้ก ่
ชุดกิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ชุด
กิจกรรมที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ชุด
กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ชุดกิจกรรมที่ 4 การใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมที่ 5 
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้โดยมแีนวการจดั
กิจกรรมคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การระดมสมอง 
และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สำาหรับเทคนิคและ
เครื่องมือ ได้แก่เอกสารประกอบโปรแกรม ใบ
กิจกรรม ทดสอบความเข้าใจ และแบบประเมิน 
ส่วนการประเมินผล ประกอบด้วยประเมินตนเอง

กอ่น ระหวา่ง และหลงัการพฒันา ประเมนิการทำา
กจิกรรมตามกำาหนด ประเมนิความสนใจและตัง้ใจ
ในการศึกษาด้วยตนเอง ประเมินการซักถาม และ
การให้ข้อคิดเห็น ประเมินการรายงานอบรม และ 
การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกัน และโปรแกรมฯ ไดร้บั 
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลปรากฏว่า  
โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ 
มากทีส่ดุ การทีผ่ลปรากฏเชน่นีอ้ธบิายไดว้า่ผูว้จิยั
ไดศ้กึษาตามแนวคิด สวิุมล ว่องวาณชิ (2548: 16)  
ได้ให้ความหมายของโปรแกรมว่า หมายถึงระบบ
โครงสร้างที่กำาหนดกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมา
เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
เพิม่เตมิความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานของคร ู
นอกจากนีย้งัดำาเนนิการสรา้งโปรแกรมตามแนวคดิ
ของ Barr, M.J. และ L.A. Keating (1990: 88)  
ที่อธิบายขั้นต่างๆ ของการสร้างโปรแกรมว่า ขั้นที่ 
1 เริม่ดว้ยขัน้การประเมนิ ซึง่เปน็การประเมนิความ
ต้องการ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนด้วยการกำาหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการประเมินผล ขั้นที่ 
3 การปฏบิตั ิเปน็การปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้ขัน้ที ่
4 ประเมนิหลงัการปฏบิตั ิไดส้อดคลอ้งกับงานวิจยั
ของ ชัยนาท พลอยบุตร (2559: 114) ได้พัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ได้เสนอโปรแกรมฯประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ 9 ส่วน ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญของ 
โปรแกรม 2) วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 3) เปา้หมาย  
4) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 5) โครงสร้างของ
โปรแกรม 6) เนื้อหา 7) แนวการจัดกิจกรรม  
8) เทคนิคและเครื่องมือ และ 9) การประเมินผล 
สอดคล้องงานวิจัยของ อำานวย จันสำาโรง (2561: 
173) ทีไ่ดศ้กึษาโปรแกรมการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
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ศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 พบวา่โปรแกรมฯ  
มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
วิธีการพัฒนา และการประเมินผล ผู้วิจัยได้สร้าง
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยแยก
ออกเป็น 5 โมดูล ดังนี้คือ โมดูล 1 การสร้างและ
พฒันาหลกัสตูร โมดลู 2 การออกแบบการจดัการ
เรียนรู ้โมดลู 3 การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญั โมดลู 4 การใช้สือ่นวตักรรมเทคโนโลยเีพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ โมดูล 5 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้และผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาองค์ประกอบของ
โปรแกรมและขอบข่ายเน้ือหาของโปรแกรมตาม
แนวคดิของนกัการศกึษาและนักวชิาการหลายทา่น 
สรุปได้องค์ประกอบทั้งหมด 9 ส่วน จึงได้ดำาเนิน
การสร้างโปรแกรมที่ประกอบด้วย ที่มาและความ
สำาคัญของโปรแกรมวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
เปา้หมาย รปูแบบและวธิกีารพัฒนา โครงสรา้งของ
โปรแกรม เน้ือหา แนวการจดักจิกรรม เทคนคิและ
เครื่องมือ และการประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 บคุลากรคร ูควรได้รบัการพัฒนาและ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรสรา้งความ
ตระหนักและจัดโปรแกรมฯ นี้ ในโครงการพัฒนา
บคุลากรเพือ่พฒันาและเสรมิทกัษะใหก้บับคุลากร
ครูในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดให้มี
กระบวนการชุมชนการเรียนเรียนรู้แห่งวิชาชีพ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้
วิธีในการพัฒนาที่แตกต่างและหลากหลายมาก
ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาและหาวิธีการ 
ที่ทำาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลหรือ
การศึกษาเพิ่มเติมในด้านการนำาโปรแกรมไป
ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านอื่นของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2

2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครู สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 
2 ในด้านอื่นๆ เพื่อจะได้มีแนวทางที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในด้านพัฒนาการ
ศึกษาต่อไป
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