
บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                   
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงผูว้จิยั                      
ไดเ้สนอเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร 
  1.1  ความหมายของการพฒันาบุคลากร 
  1.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร 
  1.3  การพฒันาบุคลากร 
 2.  การพฒันาครู  
  2.1  ความส าคญัของการพฒันาครู 
  2.2  แนวทางการพฒันาครู 
 3.  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
  3.1  ความหมายของการบริหารหลกัสูตร 
  3.2  ความหมายของการจดัการเรียนรู้ 
  3.3  ความส าคญัของการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 4.  การพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  

 4.1 การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
 4.2  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
 4.3  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 4.4  การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
 4.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1  งานวจิยัในประเทศ 
  5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาบุคลากร 
 การพฒันาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นมากในการบริหารงานบุคลากร                
และเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งกระท าต่อเน่ืองกนัไปตลอดระยะเวลาท่ีองคก์ารด าเนินอยูซ่ึ่งมีวธีิการ
พฒันาบุคลากรแตกต่างกนัออกไปในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงมีหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
บุคลากร ดงัน้ี 
 ความหมายของการพฒันาบุคลากร 
 นกัวชิาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของการพฒันาบุคลากรไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

 ราตรี พฒันรังสรรค ์(2554 : 20) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง                  
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวับุคคลนั้นใหดี้ข้ึน เจริญข้ึน 

 อ านวย แสงสวา่ง (2554 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง              
การด าเนินการใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดมี้ความรู้ความเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั                                   
หรือใหมี้ความสามารถสูงข้ึนในการเสริมสร้างทกัษะและความช านาญใหบุ้คลากรสามารถ                  
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองท่ีรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พจน์ พจนพาณิชยก์ุล (2556 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง               
การท าใหบุ้คลากรดีข้ึน เจริญข้ึน หรือเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ (Change for the Better)  
และผลลพัธ์ท่ีไดค้วรเป็นไปในทางท่ีดีดว้ย                  
 อจัศรา ประเสริฐสิน (2556 : 74) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง                  
กระบวนการท่ีจะเสริมสร้างใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจ ตลอดจนทศันคติ                
อนัจะเกิดผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 เติมทรัพย ์จัน่เพชร (2557 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง               
การด าเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริมใหบุ้คคลมีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการท างานดีข้ึน
ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในการท างานอนัจะเกิดเป็นผลในการปฏบัติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 ชูเลอร์ และ สจว๊ต (Schuler & Stuart.  1986 : 45) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันา
บุคลากร หมายถึง ความพยายามท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบติัทั้งในปัจจุบนัและอนาคตของพนกังาน 
โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และการเปล่ียนแปลงทศันคติในการ 
ปฏิบติังานของบุคลากร 
 มิกเลอร์  (Migler.  2002 : 98) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง  
กระบวนการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการพฒันาลกัษณะของบุุคคลและสามารถท่ีจะพฒันา                  
ข้ึนเร่ือย ๆ เหมือนกบับณัฑิต มีการเนน้หนกัในค่านิยมตามเส้นทางในการพฒันาของตนเองอยา่ง
หลากหลาย 
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 เซงเก ้(Senge.  2006 : 22) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันาบุคลากร หมายถึง การฝึกฝน
อบรมตนเองดว้ยการเรียนรู้อยูเ่สมอเป็นรากฐานส าคญั เพื่อขยายขีดความสามารถใหเ้ช่ียวชาญ             
มากข้ึนเป็นสภาพท่ีเป็นจริงท่ีเห็นวา่อะไรมีความส าคญัต่อตวับุคคลและต่อองคก์ร เห็นภาพ                     
ในอนาคตท่ีเป็นไปได ้สร้างวิสัยทศัน์ส่วนตนข้ึนมา (Personal Vision) รักษาความตึงอยา่ง
สร้างสรรค ์(Creative Tension) และมีความพลงัแห่งความตั้งใจ (Will Power) ท่ีจะพฒันาตนเอง                
ใหร้อบรู้ 
 สรุปไดว้า่ การพฒันาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมใหบุ้คลากร              
มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการท างานดีข้ึนตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในการท างาน อนัจะเป็นผล
ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน หรืออีกนยัหน่ึงการพฒันาบุคลากรเป็นกระบวนการ              
ท่ีจะส่งเสริมเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทกัษะ อุปนิสัย                
และวธีิการในการท างานอนัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 

 ทฤษฎีเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร 

 การพฒันาบุคลากรเป็นกิจกรรมต่างๆท่ีจะส่งเสริมหรือเพิ่มพนูใหบุ้คลากรในองคก์ร            
เกิดความรู้ความสามารถ และเกิดทกัษะในการท างานใหง้านมีประสิทธิภาพ มีนกัวชิาการ                      
และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

 กิติมา อมรทตั (2551 : 11) กล่าวไวว้า่ ความส าเร็จในชีวติ เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ                      
ท่ีจะมีความกา้วหนา้ทุกคนต่างแสวงหา ดงันั้นจึงตอ้งพฒันา รู้จกัหาวธีิทางลดัเพื่อไปสู่ความส าเร็จ 
ซ่ึงในหนงัสือเร่ือง การพฒันาบุคลากรสู่ความส าเร็จจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ  
  วนัท่ี 1-6 เน้ือหาจะเก่ียวกบัความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝัน มีจุดมุ่งหมายในชีวิต              
จะเนน้การวางแผน เพื่อท่ีจะกระตุน้ใหต้นเองไปถึงจุดมุ่งหมายท่ีตนเองก าหนดไว ้ 
  วนัท่ี 7-14 เน้ือหาจะเก่ียวกบับุคลิกภาพ คน้หาขอ้บกพร่องในตวัเราเอง                             
และหาหนทางปรับปรุงแกไ้ขท าใหต้นเองเป็นผูน้ าและใหบุ้คคลอ่ืนหนัมาสนใจ  
  วนัท่ี 15-21 เน้ือหาจะเก่ียวกบัวธีิการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ปฎิบติัตนอยา่งไร 
เม่ือตอ้งท างานกบับุคคลท่านอ่ืน  
  วนัท่ี 22-30 เน้ือหาจะเก่ียวกบัความส าเร็จสูงสุดท่ีไดร่้วมมือและท างานร่วมกบับุคคล
ท่ีมีช่ือเสียง และการฝึกตนเองในทุก ๆ เร่ืองใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน รวมไปถึงสุขภาพ                            
และกามอารมณ์ 
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 อรุณ กาญจนสุวรรณ (2552  : 124) กล่าวไวว้า่ ทฤษฎีการพฒันาบุคลากร สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  หลกัการเสริมสร้างความเช่ือถือศรัทธาของผูเ้ขา้รับการพฒันาโดยพยายาม 
สร้างความเช่ือถือศรัทธาใหก้บัผูเ้ขา้รับการพฒันาตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีมีการพฒันา ช้ีแจง ชกัจูงหรือ            
โนม้นา้วจิตใจผูเ้ขา้รับการพฒันาใหเ้กิดความสนใจ มีความตอ้งการซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนโครงการ
พฒันาบุคลากรใหบ้รรลุความส าเร็จ 
  2.  หลกัการรักษาระดบัความสนใจของผูเ้ขา้รับการพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัสูงอยู ่
เสมอโดยการเปล่ียนแปลงวธีิการและเทคนิคของการพฒันาไม่ใหเ้ป็นท่ีน่าเบ่ือ นอกจากน้ีอาจใชว้ธีิ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีแต่ละคนจะไดรั้บและสร้างบรรยากาศ          
ในระหวา่งการด าเนินการพฒันาใหเ้ป็นกนัเอง 
  3.  หลกัการเสริมสร้างภาวะสมอง โดยชกัจูงใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาไดแ้สดงออก 
ซ่ึงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีตอ้งใชส้มองหรือสติปัญญาก าหนดบทบาทใหแ้ต่ 
ละคนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง 
  4.  หลกัการเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีในประเด็นหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีจะพฒันา                       
โดยการแนะแนวทางหรืออธิบายถึงขอบเขตของหวัขอ้เร่ืองท่ีจะพฒันา ใหท้ราบล่วงหนา้                
หรือโดยการอธิบายสรุปเฉพาะเม่ือหาสาระส าคญัของหวัขอ้เร่ืองนั้น เพื่อช่วยใหผู้เ้ขา้รับ                      
การพฒันาเขา้ใจดียิง่ข้ึน 
  5.  หลกัการสร้างความเขา้ใจในหวัขอ้เร่ืองท่ีจะพฒันา โดยอธิบายเนน้ใหเ้ขา้ถึง 
แนวคิดและจุดมุ่งหมายส าคญัของหวัเร่ืองท่ีจะน ามาพฒันาพร้อมเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น
หรือซกัถามเพิ่มเติม 
 เอมอร กฤษณะรังสรรค ์(2555 : 17) กล่าวไวว้า่ ทฤษฎีการพฒันาบุคลากร (Theory of 
Personnel Development) คือ กิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีเป็นความรู้สึกท่ีเพิ่มข้ึนของการพฒันา                 
ไม่เพียงแต่ทางกายแต่รวมถึงทางสังคมหรือตวับุคคลซ่ึงอาจจะไดรั้บจากความสามารถท่ีเก่ียวกบั
การเลือกความเส่ียง การพฒันาความสนใจหรือการไดรั้บทกัษะใหม่ ๆ 
 บอยเดล (Boydell. 1985 : 15) ไดก้ าหนดขอบเขตเน้ือหาสาระส าคญัของทฤษฎีการพฒันา
บุคลากรดงัน้ี 
  1.  ดา้นสุขภาพ ส่ิงส าคญัในการพฒันาบุคลากรจะตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีดี และร่างกาย
จะตอ้งแขง็แรงแยกเป็น 3 ระดบั คือ 
   1.1 ระดบัความคิดไม่ด้ือร้ันดนัทุรังแต่จะยดึมัน่และเช่ือมัน่อยา่งต่อเน่ือง และใน
เวลาเดียวกนัก็สามารถมีชีวติอยูก่บัความคลุมเครือขดัแยง้ได ้
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   1.2 ระดบัความรู้สึกรับรู้และยอมรับความรู้สึก มีความสมดุลทั้งภายใน                    
และภายนอกอยา่งมัง่คง 
   1.3 ระดบัความมุ่งมัน่คุณค่าของโภชนาการในเร่ืองอาหารการกิน สุขภาพกาย              
ท่ีแขง็แรงมีรูปแบบชีวิตท่ีดี 
  2. ดา้นทกัษะจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะดา้นสมองและการสร้างสรรคค์วามคิด                     
ในหลายรูปแบบรวมทั้งความทรงจ าความคิดสร้างสรรค ์ความมีเหตุผล การพฒันาทกัษะ
ประกอบดว้ย 3 ระดบั คือ 
   2.1 ระดบัความคิด ทกัษะทางใจและการคิดค านึงท่ีดี เช่น ความรู้ในเร่ืองงาน
ความทรงจ าท่ีมีเหตุผล การสร้างสรรคมี์ความคิดริเร่ิม 
   2.2 ระดบัความรู้สึก ทกัษะดา้นสังคม ดา้นศิลปะและการแสดงออก                           
ตอ้งน าความรู้สึกของตนเขา้รวมแต่ละสถานการณ์ และยงัถ่ายทอดความรู้สึกได ้
   2.3 ระดบัความมุ่งมัน่มีทกัษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระท า                       
ไดอ้ยา่งศิลปะมิใช่เป็นผูมี้ความช านาญเท่านั้น 
  3. ดา้นการกระท าใหส้ าเร็จท าส่ิงต่าง ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงโดยกลา้กระท าดว้ยตวัเอง             
โดยไม่ตอ้งรอค าสั่ง หรือไม่รอคอยใหเ้กิดข้ึนเอง มี 3 ระดบั คือ 

  3.1 ระดบัความคิดมีความสามารถท่ีจะเลือกและเสียสละได ้
   3.2 ระดบัความรู้สึก สามารถจดัการแปลงสภาพจากความไม่สมหวงัไม่เป็นสุข
ใหเ้ป็นความเขม็แขง็ 
   3.3 ระดบัความมุ่งมัน่ สามารถลงมือริเร่ิมการกระท าไดไ้ม่รอคอยใหเ้กิดข้ึนเอง 
  4. ดา้นเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับขอ้ดีและขอ้เสียของตนเอง                                   
ดว้ยความพึงพอใจในความสามรถและรับส่ิงท่ีผดิพลาดของตนเอง และพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด              
มี 3 ระดบั คือ 
   4.1 ระดบัความคิด มีความรู้ยอมรับ รู้จกัและเขา้ใจตวัเอง 
   4.2 ระดบัความรู้สึกยอมรับตวัเองแมแ้ต่ความอ่อนแอและยนิดี 
   4.3 ระดบัความมุ่งมัน่มีแรงผลกัดนัตนเอง มีเป้าหมายภายใน มีจุดประสงคใ์น
ชีวติ 
 มาสโลว ์ (Maslow. 1943 : 370) นกัจิตวทิยาท่ีมีช่ือเสียงชาวอเมริกนั เป็นบุคคล                           
ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาของการจดัการตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของบุคคล (Hierarchy of Needs Theory) โดยมีสมมติฐานวา่ บุคคลมีความตอ้งการ 
ไม่มีท่ีส้ินสุด และความตอ้งการของบุคคลจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง เม่ือความตอ้งการ
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หน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะลดความส าคญัลง โดยบุคคลจะเกิดความตอ้งการใหม่ข้ึนแทน 
Maslow ไดเ้รียงล าดบัความตอ้งการของบุคคลโดยเรียงล าดบัจากต ่าไปหาสูง ตามล าดบัดงัน้ี 
  1.  ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ในการด ารงอยูข่องบุคคล เช่น อาหาร น ้า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นตน้                
ซ่ึงจะเป็นความตอ้งการขั้นแรกของการมีชีวติและด ารงความเป็นมนุษย ์ซ่ึงจะไดรั้บการตอบสนอง
จากปัจจยัพื้นฐานทางกายภาพ เช่น เงินเดือน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  2.  ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and Security Needs)                    
เป็นความตอ้งการดา้นความมัน่คงและปลอดภยัในชีวติ และครอบครัว โดยบุคคลจะตอ้งการ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ทั้งกายภาพและจิตใจและมีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ ซ่ึงไดรั้บ            
การตอบสนองจากการข้ึนเงินเดือนผลประโยชน์และสวสัดิการ ประกนัสุขภาพ และประกนัสังคม 
  3.  ความตอ้งการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) บุคคลตอ้งการ
ยอมรับจากสังคม โดยตอ้งการมีส่วนร่วม มิตรภาพ และความรักจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงบุคคลจะไดรั้บ
จากกลุ่มท างาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ หรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ 
  4.  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) บุคคลตอ้งการการยอมรับนบัถือ
จากบุคคลอ่ืนวา่เป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถและเป็นท่ีช่ืนชมจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะสร้างความ
ภาคภูมิใจใหก้บัตนเอง โดยจะไดรั้บการตอบสนองจากต าแหน่งงาน ส านกังานและเคร่ืองใช ้                
ประจ าต าแหน่ง ค าชมเชยและรางวลัพิเศษ 
  5. ความตอ้งการความส าเร็จสูงสุด (Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการ            
ท่ีจะบรรลุความส าเร็จขั้นสูงของบุคคล โดยใชค้วามรู้ ทกัษะและความสามารถของตนอยา่งเตม็ท่ี 
ซ่ึงจะไดรั้บการตอบสนองจากความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย
และโอกาสในการพฒันาตนเอง 
  จากทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ มาสโลว ์แสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของตน แลว้ค่อย ๆ พฒันาข้ึนเป็นล าดบัขั้น                  
โดยท่ีความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะลดแรงผลกัดนัลง ขณะท่ีความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บ
การตอบสนองอาจจะก่อให้เกิดความไม่พอใจ ความคบัขอ้งใจ ความเครียด หรือความขดัแยง้ข้ึน   
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบตอ้การบริหารงาน ดงันั้น ผูบ้ริหารสมควรตอ้งพิจารณาและวเิคราะห์
ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อท่ีจะใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท่ีเหมาะสมในการตอบสนอง
ความตอ้งการของเขา 
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 แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer.  1969:34)  นกัวชิาการชาวอเมริกนั มีความเห็นเช่นเดียวกบั 
มาสโลว ์ท่ีจดัความตอ้งการเป็นล าดบัขั้น แต่ แอลเดอร์เฟอร์ ไดเ้สนอทฤษฎี ERG  วา่ความตอ้งการ
ของบุคคลมี 3 ล าดบัไดแ้ก่ 
  1. การด ารงอยู ่(Existence) หรือ E เป็นความตอ้งการในการมีชีวติอยู ่ซ่ึงจะไดรั้บ     
การตอบสนองจากปัจจยัพื้นฐาน เช่น อาหาร น ้า อากาศ โดยบุคคลจะไดรั้บการตอบสนอง                   
ในการด ารงอยูจ่ากเงินเดือนและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  2. ความสัมพนัธ์ (Relatedness) หรือ R เป็นความตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคล
อ่ืน ซ่ึงบุคคลจะไดรั้บการตอบสนองจากการยอมรับทางสังคม ความสัมพนัธ์ทางสังคมและกลุ่ม
เพื่อน 
  3. ความเจริญกา้วหนา้ (Growth) หรือ G เป็นความตอ้งการท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ 
เพื่อท่ีจะสร้างสรรค ์ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน โดยการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง                     
ไดรั้บการกล่าวถึงและการให้รางวลัจากสังคม หรือการเขา้ใจกบัชีวติมากข้ึน 
 แบนดูรา (Bandura. 1986 : 16)  ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการพฒันาบุคลากร การรับรู้
ความสามารถของบุคคล พฒันามาจากปัจจยัหลกั 4 ประการคือ 
  1. ประสบการณ์จากความส าเร็จ (Enactive Attainment) เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีต่อการรับรู้
ความส าเร็จจากการกระท าเป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรงและเป็นขอ้มูลท่ีมีความเท่ียงตรง
สูงการไดรั้บความส าเร็จจากงานซ ้ ากนัหลาย ๆ คร้ังถึงแมว้า่ในบางคร้ังจะลม้เหลวบา้งแต่ก็ไม่ได ้           
มีผลมากนกัเพราะบุคคลจะมองวา่ความลม้เหลวท่ีเกิดมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
  2. การไดเ้ห็นตวัแบบประสบความส าเร็จ (Vicarious Experience) รับรู้ความสามารถ
ของบุคคลส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการไดเ้ห็นผูอ่ื้นการไดเ้ห็นบุคคลอ่ืนท าส่ิงท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัจะท าใหบุ้คคลรู้ความสามารถตนเองเพิ่มข้ึนและมีความพยายามก็จะสามารถท างาน
นั้นไดป้ระสบความส าเร็จเช่นเดียวกนั 
  3. การพดูชกัจูงจากผูอ่ื้น (Verbal Persuasion) การท่ีผูอ่ื้นใชค้  าพดูชกัจูงใหบุ้คคล              
เช่ือวา่เขามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดส้ าเร็จจะช่วยใหบุ้คคลมีก าลงัใจ
มีความเช่ือมัน่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีชกัจูงดว้ย จะตอ้งน่าเช่ือถือ ไวว้างใจและมีความส าคญั                         
ต่อตวัเขาเช่นพอ่แม่ครูเพื่อนหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อเขาเป็นตน้ 
  4. สภาวะทางกาย (Physiological State) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัสามารถมีผลในการตดัสิน
ความสามารถในแต่ละคนจะสูงหรือต ่าส่วนหน่ึงมาจากสภาวะทางกายของเขาเองกล่าวคือ                         
ในสภาวะท่ีร่างกายเกิดการต่ืนตวัเช่นกงัวล เครียด ต่ืนเตน้อ่อนเพลียเม่ือยลา้หรืออยูใ่นสภาพการณ์             
ท่ีถูกดุหรือในสภาวะท่ีร่างกายถูกกระตุน้มาก ๆ มกัจะท าใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีออกมา 
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 สรุปไดว้า่  ทฤษฎีการพฒันาบุคลากรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นทกัษะ ความช านาญ
ในการท างาน ตลอดจนปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั              
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าไดด้ว้ยวธีิการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงาน
ต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานท่ี  เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบติังาน                    
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร  

 การพฒันาบุคลากร  
 การพฒันาบุคลากรเป็นการพฒันาผูป้ฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานใหป้ฏิบติังาน                     
ใหดี้ยิง่ข้ึน มีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการพฒันาบุคลากรไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2555 : 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใหค้วามส าคญัต่อ “การพฒันาคน” เป็นอยา่งยิง่โครงการ                        
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในระยะแรกๆลว้นแต่เป็นการพฒันาสุขภาพอนามยัและการศึกษาของ
ประชาชนทรงเร่ิมจากโครงการหน่วยแพทยพ์ระราชทานซ่ึงเม่ือมีการเสด็จฯไปทรงเยี่ยมประชาชน
ในพื้นท่ีภูมิภาคต่างๆก็ไดข้ยายขอบข่ายโครงการออกไปกวา้งขวางในภูมิภาคต่างๆโดยท าหนา้ท่ี
บ าบดัรักษาประชาชนท่ีส่วนใหญ่ยากจนและอบรมหมอหมู่บา้นอาสาสมคัรในพื้นท่ีห่างไกล                 
และพระราชทานพระราชทรัพยใ์หจ้ดัตั้ง “กองทุนโปลิโอ” ใหส้ร้างศูนยผ์ลิตวคัซีน BCG                         
ของสภากาชาดไทยรวมทั้งโครงการดา้นสาธารณสุขอีกมากมายในปัจจุบนัในดา้นการศึกษา                  
ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยใ์หท้หารจดัสร้าง“โรงเรียนร่มเกลา้” แก่ผูข้าดโอกาสในพื้นท่ีห่างไกล
พระราชทาน “โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถมัภ”์ ส าหรับชาวภูเขาและ “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” 
ส าหรับเด็กท่ีก าพร้าตลอดทั้งทรงจดัตั้งทุนการศึกษาส าหรับบุคคลต่างๆไปเรียนต่อต่างประเทศ             
เพื่อกลบัมาท าประโยชน์แก่ประเทศชาติไดแ้ก่ “ทุนภูมิพล” และ“ทุนอานนัทมหิดล” เป็นตน้ 
นอกจากน้ีตลอดเวลาหกทศวรรษท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจและพระราชทาน 
พระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรท่ีทรงใหค้วามส าคญัต่อการสร้างจิตส านึกในศีลธรรมแก่ประชาชน
ใหรู้้จกัประมาณตนประหยดัอดออมไม่โลภมีคุณธรรมและจริยธรรมซ่ือสัตยสุ์จริตมีความเพียร              
และอดทนรู้จกัเสียสละและแบ่งปันอยูเ่สมอดงันั้นการพฒันาคนตามแนวพระราชด าริจึงเป็น                 
การเสริมสร้างศกัยภาพของคนทุกมิติทั้งดา้นร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงมีสติปัญญาท่ีรอบรู้                    
และมีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรมมีจริยธรรมและความเพียรอนัเป็นการขยายโอกาสและทางเลือก
ใหแ้ก่ประชาชนในการด าเนินวถีิชีวติไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนืและจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ                    
ใหเ้กิดความย ัง่ยนืตามไปดว้ย 
 อจัศรา ประเสริฐสิน (2556 : 75) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเช่ือพื้นฐานของบุคคลในการพฒันา
คน เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารพฒันาตนเองประสบความส าเร็จ มีแนวคิดวา่การพฒันา
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ตนเองเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงส่วนบุคคลความสามารถและความรู้สึกใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน                
มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากเดิมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาดว้ยตนเอง                
และไดเ้สนอวงจรการพฒันาบุคลากไวน้ี้  
  ขั้นท่ี 1  วงจรการพฒันาเร่ิมดว้ยส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความวติกกงัวลอยา่งแทจ้ริง                 
อาจเป็นปัญหาหรืองานซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ ยุง่ยาก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดหวงั 
  ขั้นท่ี 2  การใชค้วามคิดเก่ียวกบัปัญหาหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นการคน้หาค าอธิบาย   
หาหนทางท่ีเป็นไปได ้บางคร้ัง อาจตอ้งน าไปถกปัญหากบับุคคลอ่ืนดว้ย 
  ขั้นท่ี 3  แนวทางการพฒันาคือ การคิดใหม่ รวมทั้งการรับรู้ตนเองและส่ิงรอบตวัใหม่
ความแปลกใหม่น้ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัความคิด ความรู้สึก และความมุ่งมัน่ โดยอาจเกิดไดก้บัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือทั้งสามอยา่งพร้อมกนั การใชค้วามคิดสามารถน าไปสู่วธีิการใหม่ๆ เช่น แนวคิด 
ทศันคติ แนวคิดความเช่ือค่านิยม มีการพฒันาการรับรู้และตระหนกัในความรู้สึกดงักล่าวรวมทั้ง
ความสามารถในการแสดงออกท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์คือ แรงกระตุน้ ทกัษะ นิสัย ความมุ่งมัน่                       
หรือความตั้งใจใหม่เกิดข้ึน 
  ขั้นท่ี 4  การน าแนวทางการพฒันามาปฏิบติั โดยการลองน าความคิดเห็นใหม่ ๆ                 
ไปใช ้ท างานดว้ยความรู้สึกนึกคิดและมีจุดมุ่งหมาย เม่ือเหตุการณ์ด าเนินไปดว้ยดีจึงหมายความ             
วา่มีการพฒันาเกิดข้ึน 
 นอกจากน้ี  อจัศรา ประเสริฐสิน (2556 : 76)  ไดก้  าหนดวิธีการพฒันาบุคลากรไวห้ลายวธีิ
วธีิการส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัเวลานาน และยงัตอ้งท าหลายๆคร้ังจึงจะเห็นผลโดยแบ่งเป็นวธีิ                       
และกิจกรรมในการพฒันาบุคลากรดงัน้ี 
  1.  วธีิการพื้นฐานในการพฒันาบุคลากร จะประกอบไปดว้ย 9 กิจกรรมคือ 
   1.1  การจดบนัทึกส่วนตวั (Personal Journal) การจดบนัทึกส่วนตวัเพื่อพฒันา
ตนเองเป็นประโยชน์อยา่งยิง่โดยอาจบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนับนัทึกการนดัหมาย
ภารกิจส าคญัๆเพื่อกนัลืมบนัทึกผลงานความส าเร็จในดา้นต่างๆหรือบนัทึกความคิดทุกอยา่ง                      
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั ขณะท่ีจดบนัทึกประจ าวนัแต่ละคร้ังจะเป็นการช่วยใหไ้ดพ้ิจารณา                            
ถึงการพฒันาและเนน้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไปในตวันอกจากน้ียงัอาจกลบัไปส ารวจหาแนวทาง แนวความคิด 
รูปแบบ และความคืบหนา้เพื่อการพฒันาตนเองต่อไปไดด้ว้ยจึงนบัเป็นวธีิการท่ีจ าเป็นมาก 
   1.2  การพิจารณายอ้นหลงั (Backwards Review) การพิจารณายอ้นหลงั                           
ถึงเหตุการณ์แต่ละวนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีบุคคลควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีส้ินสุดลงในแต่ละวนั                   
มีการทบทวนถึงพฤติกรรมท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติัในวนันั้น โดยเร่ิมจากพฤติกรรมล่าสุด ณ เวลา                  
ท่ีเร่ิมคิดพิจารณาทบทวนยอ้นหลงัข้ึนไปจนกระทัง่ถึงเวลาท่ีต่ืนนอนตอนเชา้ เช่น                                   
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อาจจะเร่ิมพิจารณาทบทวนยอ้นหลงัเม่ือเวลาท่ีเลิกงานเม่ือกลบัถึงท่ีพกั หรือเม่ือก่อนจะเขา้นอน
ยอ้นหลงัข้ึนไปจนถึงเวลาท่ีต่ืนนอนการพิจารณาทบทวนยอ้นหลงัถึงเหตุการณ์ในแต่ละวนั                   
เป็นการคิดพิจารณาถึงพฤติกรรมความรู้สึกและเหตุผลทั้งทางดา้นบวกดา้นลบของตนเอง                  
รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงรอบขา้งทั้งบุคคลสังคมส่ิงแวดลอ้มหากไดพ้ิจารณาทบทวนยอ้นหลงั               
อยา่งสม ่าเสมอเป็นกิจวตัรแลว้จะพบวา่การกระท าดงักล่าวน้ีไม่เพียงแต่ท าใหส้ านึกเห็นภาพ                
ของตนเองวา่ไดป้ระพฤติปฏิบติัอยา่งไรและมีเหตุผลอยา่งไรเท่านั้นแต่ยงัช่วยใหมี้โอกาสพฒันา
ความคิดอยา่งมีเหตุผลนอกจากนั้นยงัช่วยพฒันาความจ าเป็นการบงัคบัตนเองใหมี้ระเบียบวนิยั              
และความตั้งใจ 
   1.3  การทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน (Reflecting on Things That Happen) วงจร                     
การพฒันาเป็นกระบวนการท าใหป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมามีความหมายเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้                  
และการพฒันาโดยคิดถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมาอยา่งไตร่ตรองทบทวนในส่ิงท่ีเกิดข้ึนการบนัทึก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะมีความต่อเน่ืองในส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยเนน้ประเด็นต่อไปน้ีคือ  เหตุการณ์ส าคญั            
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัความขดัแยง้ความส าเร็จความลม้เหลวการตดัสินใจท่ีส าคญัส่ิงท่ีดีไดรั้บฟังมา
หรือผูอ่ื้นกระท าต่อตนเองความรู้สึกทุกอยา่งท่ีมีแลว้หาจุดส าคญัดว้ยการสังเกตวา่เกิดอะไรข้ึน
ตนเองคิดรู้สึกอยา่งไรตอ้งการท าอะไรและไดท้  าอะไรลงไปผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งคิดและรู้สึกอยา่งไร          
เม่ือบนัทึกเป็นเวลาพอสมควรแลว้ใหย้อ้นกลบัอ่านดูวา่มีรูปแบบหรือแนวทางใดเกิดข้ึนท่ีสามารถ
เรียนรู้จากส่ิงท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งท าไวไ้ดบ้า้ง 
   1.4  การพฒันาจิตใตส้ านึก (Listening to Your Inner Self and Self Counselling : 
Intuition) นอกจากความคิดและทศันคติแลว้บุคคลยงัมีจิตใตส้ านึกซ่ึงเป็นความคิดเห็นความรู้
ความสามารถและใหค้  าแนะน าแก่ตนเองไดต้ลอดเวลาโดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญการตดัสินใจท่ี
ยากล าบากหรือจ าเป็นตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึงก็จะสามารถสร้างความกลา้จากภายในตนได ้                
จากวธีิต่อไปน้ี คือ ปล่อยให้ปัญหาผา่นเลยไปมีสมุดบนัทึกติดตวั การตรวจสอบแรงจูงใจ                       
ฟังความคิด ความรู้สึกและความมุ่งมัน่ของตนเองพดูกบัตวัเองหรือใชว้ธีิการหยดุเงียบ 
   1.5  ความกลา้ในการลองส่ิงใหม่ (Courage to Try Out New Things) คุณสมบติั
ส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาตนเองคือ ความกลา้  การพฒันาความกลา้วธีิหน่ึงคือ การใหผู้อ่ื้น
ร่วมรับรู้ปัญหาใหก้ าลงัใจและสร้างความตั้งใจท่ีแน่วแน่ใหต่้อเน่ืองกนัเป็นผลสะทอ้นจากการ
ท างานเป็นกลุ่มการรับฟังปัญหาและวธีิแกปั้ญหาของผูอ่ื้นของผูอ่ื้นอาจท าใหเ้กิดแรงบนัดาล                    
ในอยา่งมากการสร้างความกลา้ใหเ้กิดข้ึนไดคื้อส ารวจส่ิงท่ีคิดวา่เส่ียงหรือกลวัในการกระท าส่ิงใด
เช่น กลวัการท าลายสัมพนัธภาพการพิจารณาถึงความกลวัโดยละเอียดอาจช่วยให้เกิดประโยชน์มาก
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โดยจะเนน้ วา่แมจ้ะไม่ดีนกัแต่ไม่น่ากลวัจนเกินไปเช่นน้ีแลว้จะท าใหมี้ความกลา้และความมุ่งมัน่             
ท่ีจะท าได ้
   1.6  การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม่ (Experimenting with New 
Behaviours) การพฒันาท่ีดีคือ พยายามลองท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยวธีิใหม่อยา่งรอบคอบท าใหบุ้คคล             
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การพฒันาไม่อาจเกิดข้ึนไดถ้า้ไม่มีการเปล่ียนแปลง                               
การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการประเมินตนเองหรือศึกษาขอ้ความท่ีจดในบนัทึกประจ าวนั 
หรือจากค าวจิารณ์ของผูร่้วมงานท าใหอ้ยากเปล่ียนพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากเดิมแต่จ าเป็นตอ้งมี
ความมุ่งมัน่และความกลา้เพียงพอเช่นการเปล่ียนประเภทหนงัสือท่ีอ่านประจ าเปล่ียนพฤติกรรม            
ในชีวติประจ าวนัลองพดูกบัคนแปลกหนา้อยา่งนอ้ยหน่ึงคนต่อวนัจะท าใหมี้การพฒันาตนเอง                       
ในดา้นต่าง ๆ ไดก้ารจดบนัทึกส าหรับวธีิการน้ีเป็นการเนน้ถึงการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไดท้  า                         
ต่างไปจากเดิมทุกวนัจะช่วยใหเ้ห็นการพฒันาความสามารถดา้นการเปล่ียนแปลงอนัเป็นส่ิงส าคญั
ยิง่ส่วนหน่ึงของการพฒันาตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีมีค่านิยมแบบอนุรักษนิ์ยม                                
ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาตน 
   1.7  การปรับปรุงพลงัความตั้งใจ (Improving Your Will-Power) พลงัตั้งใจ                      
ท่ีเขม้แขง็เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการพฒันา และเป็นผลของการพฒันาดว้ยซ่ึงสามารถท าใหแ้ขง็แกร่ง
ไดด้ว้ยการฝึกใชเ้ป็นประจ าควรพิจารณาวา่ตนเองเกิดพลงัตั้งใจมากนอ้ยเม่ือใดมีรูปแบบอยา่งไร         
มีผลมาจากผูอ่ื้นหรือไม่เวลาใดหรือมาจากสาเหตุใด เช่น ความกดดนัในสถานท่ีท างานจาก                 
ความเหน็ดเหน่ือยจะวิเคราะห์ไดลึ้กยิง่ข้ึนโดยจดบนัทึกสถานการณ์ และเวลาท่ีเกิดความเขม้แขง็
และเม่ืออ่อนแอการพฒันาพลงัตั้งใจบางอยา่งตอ้งใชค้วามพยายามในการตั้งใจท ามากพอควร                
เช่นไม่พดูในส่ิงท่ีถูกย ัว่ยใุหพ้ดูหรือถา้ตอ้งการท าอะไรบางอยา่งในทนัทีใหเ้ล่ือนก าหนด                   
ออกไปก่อนหรือถา้ตอ้งการเล่ือนก าหนดบางอยา่งใหท้  าทนัทีหรือการลองท าบางส่ิงท่ีกลวั
สถานการณ์เหล่าน้ีลว้นเป็นโอกาสท่ีเหมาะแก่การแสดงพลงัตั้งใจจนในท่ีสุดจะท าใหมี้ก าลงัใจ                
ท่ีแขง็แกร่งข้ึนเองท าใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
   1.8  การเปิดใจใหก้วา้ง (Keeping an Open Mind) เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์                    
ท่ีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยใหถ้ามตนเองวา่เปิดใจกวา้งหรือมีความล าเอียงอยูห่รือไม่  ใหม้องสถานการณ์             
จากแง่คิดบุคคลนั้นใหม้ากพยายามเขา้ใจวา่ท าไมเขาจึงมีทรรศนะเช่นนั้นและทศันะดงักล่าว                      
มีความหมายต่อเขาอยา่งไรนอกจากน้ียงัอาจถามตนเองวา่ท าไมถึงไม่เห็นดว้ยกบับุคคลนั้น                   
เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อตวับุคคลมากกวา่ความคิดเห็นหรือไม่วธีิน้ีอาจท าให้เป็นคนใจกวา้งกบัผูอ่ื้น
ไดม้ากข้ึนมองเห็นทศันคติไดม้ากกวา่หน่ึงดา้นการเปิดใจใหก้วา้งเป็นการแสดงความรู้สึก                         
ท่ีเป็นกลางเพื่อยอมรับกระแสความคิดต่าง ๆ คือไม่โอนอ่อนผอ่นตามผูอ่ื้นอยา่งง่าย ๆ                             
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ซ่ึงเป็นการแสดงความใจกวา้งเกินไปในทางตรงกนัขา้มก็ไม่ควรจะยดึมัน่จนเกิดความล าเอียง               
หรือมีอคติต่อส่ิงต่างๆอยา่งหนกัแน่นเป็นการแสดงถึงความเป็นคนใจแคบดงันั้นควรจะฝึก                       
การเปิดใจใหก้วา้งเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะช่วยพฒันาใหเ้ป็นคนท่ีมีใจกวา้งมากข้ึนกิจกรรมน้ี
หากท าร่วมกบัผูอ่ื้นจะเป็นการดีโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรือน าหวัขอ้ท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั
มาสนทนา 
   1.9  การจดัการกบัส่วนดีและส่วนเสีย (Working with Your Higher and Lower 
Selves) ส่วนดีและส่วนเสียท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลตามธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อส่ิงท่ีกระท า             
และลกัษณะวธีิการกระท าของบุคคล  การรู้ถึงวธีิปฏิบติัให้ถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุด                                    
ในการพฒันาตนเอง โดยเขียนลกัษณะนิสัยพื้นฐาน เช่นบุคลิกอุปนิสัยและทศันคติทั้งท่ีเป็นส่วนดี
และส่วนเสียไวเ้ท่าๆกนัแลว้กลบัมาอ่านซ ้ าหลายหนเพื่อใหเ้กิดภาพพจน์กวา้ง ๆ จะเห็น
ส่วนประกอบส าคญัภายในตนเองแลว้จึงพิจารณาวา่รู้สึกอยา่งไรและตอ้งการท าอยา่งไร                            
ในส่วนดีของตนเองควรตั้งใจมุ่งใชไ้ปในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเวลาท่ีเหมาะสม                          
ส าหรับส่วนเสียตอ้งพยายามควบคุมไวแ้ลว้เปล่ียนเป็นส่ิงท่ีดีเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
  2.  วธีิการปรับปรุงความคิด ประกอบดว้ย 
   2.1  การอ่านข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจของผูอ่้านวา่จะอ่านเก่ียวกบัเร่ืองอะไร                          
แต่ควรจะอ่านในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ และเร่ืองท่ีส าคญัต่อองคก์ารของตนเองโดยตรง                     
ซ่ึงควรจะวางกฎเกณฑไ์วเ้ลยวา่จะตอ้งอ่านวารสารท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพท่ีดีท่ีสุดและอ่านเก่ียวกบั                
การบริหารจดัการโดยสามารถเลือกหาไดจ้ากบทวจิารณ์หนงัสือ บรรณานุกรม รายการบทคดัยอ่             
ซ่ึงจะมีสรุปรวมบทความและหนงัสือล่าสุดต่างๆไวจ้  านวนมาก 
   2.2  การจดบนัทึก เป็นการบนัทึกควบคู่ไปกบัการอ่านหรือใชใ้นกรณีฟังบรรยาย
การประชุมการชมรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา แต่มิใช่การคดัลอกค าต่อค าเป็นการบนัทึก              
แทนการจดจ าข้ึนอยูก่บัแต่ละคนวา่จะใชว้ธีิบนัทึกลกัษณะอยา่งไร 
   2.3  การประมวลตารางขอ้มูลเป็นการท าตารางวเิคราะห์ความคิดในสถานการณ์
จริงท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเช่นวเิคราะห์ลกัษณะเด่นของบุคคลรอบขา้ง                   
เป็นท่ีท าไดย้ากแต่หากท าไดจ้ะช่วยในการตดัสินใจไดดี้ 
   2.4  วธีิการจดจ าส่ิงต่างๆการจะจดจ าส่ิงต่างๆไดต้อ้งบนัทึกโดยใชส้มุดจดบนัทึก
ใชเ้ทคนิคการจ าอยา่งเป็นระบบและใชว้ธีิพิจารณาทบทวน 
   2.5  การคิดอยา่งมีเหตุผล (Improving Your Ability to Think Logically) การคิด                
อยา่งมีเหตุผลหมายถึงความสามารถในการคิดถึงความเช่ือมโยงระหวา่งทศันคติกบัเหตุผล ถา้ใช ้ 
เป็นประจ าจะเพิ่มความสามารถไดซ่ึ้งในชีวติประจ าวนันั้นมีสถานการณ์ใหไ้ดใ้ชส่ิ้งเหล่าน้ีอยูเ่สมอ
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เช่น การทบทวนส่ิงท่ีกระท าลงไปหรือฝึกหดัการใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผลโดยท าเป็นลกัษณะ
แผนภูมิสายงาน แสดงขบวนการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนการฝึกจิตโดยเพง่ท่ีวตัถุการเลือกคิดถึง
คุณภาพชีวติในแง่ดีและคิดค านึงเฉพาะบางส่ิงบางอยา่ง 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555 : 59) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร  ไดด้งัน้ี 
  1. การพฒันาคนใหมี้คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยพฒันาจิตใจควบคู่                 
กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวติ เร่ิมตั้งแต่วยัเด็กใหมี้ความรู้พื้นฐานเขม้แขง็ 
มีทกัษะชีวติ พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของก าลงัแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่
โลกของการท างานและการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพ สร้างและพฒันาก าลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะ                 
ในการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ ส่งเสริมใหค้นไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง                  
ตลอดชีวิต จดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่ตั้งแต่ระดบัชุมชน               
ถึงประเทศ สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
  2. การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยใหมี้สุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ และอยู ่                    
ในสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่เนน้การพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพ                      
เชิงป้องกนั การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยใหมี้ความมัน่คงทางอาหาร                   
และการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
  3. การเสริมสร้างคนไทยใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข มุ่งเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด ารงชีวติอยา่งมัน่คงทั้งในระดบั
ครอบครัวและชุมชน พฒันาระบบการคุม้ครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายและครอบคลุม
ทัว่ถึง สร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการด ารงชีวติท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู ่                      
บนพื้นฐานของความยติุธรรมในสังคม เสริมสร้างกระบวนการยติุธรรมแบบบูรณาการ                             
และการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัควบคู่กบัการเสริมสร้างจิตส านึกดา้นสิทธิและหนา้ท่ี                 
ของพลเมือง และความตระหนกัถึงคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พื่อลดความขดัแยง้ 
 ชวนคิด  มะเสนะ (2559 : 14)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันาบุคลากร (Personnel 
Development)  เป็นการพฒันาบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการท างานส่วนใหญ่แลว้                                
มาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในตนเอง ซ่ึงเป็นแรงขบัในตวัตน บวกกบัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
และคนรอบขา้ง ดงันั้น การพฒันาบุคคลจะประสบความส าเร็จอยา่งยิง่หากผูท่ี้จะรับการพฒันา                
มีความสนใจใฝ่พฒันาและพยายามพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ส าหรับวธีิการพฒันาตนเองนั้นอาจท าได้
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มากมายหลายวธีิโดยข้ึนอยูก่บัเวลา โอกาสความถนดั และความสนใจของผูป้ฏิบติังานเอง                   
การพฒันาตนเองมีดงัน้ีคือ 
  1.  ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือหรือเอกสารทางวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง           
และเป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจในส่ิงใหม่ ๆ                   
ทนักบัความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 
  2.  ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการ
ของหน่วยงานเพื่อน ามาจดัท าแผนปรับปรุงการปฏิบติังานใหช้ดัเจนเพื่อใหก้ารท างานสอดคลอ้ง               
กบัเป้าหมายของหน่วยงาน 
  3.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นกบัผูบ้งัคบับญัชา                        
เพื่อนร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.  การติดตามขอ้มูลข่าวสารและเหตุการณ์ส าคญั ทั้งภายในและนอกประเทศ                
เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ของตน โดยเฉพาะขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
ทนัเหตุการณ์ จนมีการกล่าวกนัวา่ เพียงแค่ขา้มคืนขอ้มูลเหล่านั้นจะเก่าในทนัใด นอกจากน้ี                   
เป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาการหรือองคก์ารท่ีน่าสนใจบางแห่ง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงข่าวสารขอ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองราวทางวชิาการ ก็ยงัมีความจ าเป็นเช่นเดียวกนั หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิด
ความรู้กวา้งขวางยิง่ข้ึน 
 อรรณพ จีนะวฒัน์ (2559 : 1382)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การเพิ่มพูนสมรรถนะตอ้งพฒันา               
อยา่งรอบดา้น ดงัน้ี 
  1.  สร้างแรงบนัดาลใจกบัตนเอง (Inspiring) มีความสนใจแสวงหาความรู้                      
เตม็ไปดว้ยพลงั และมีความรู้สึกทางบวก 
  2.  เป็นแบบอยา่ง (Modeling) ดว้ยการแสดงให้เห็นความสามารถ ประเมิน
ความสามารถของตนเองและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สามารถปฏิบติัในส่ิงท่ีคาดหวงัใหผู้อ่ื้นปฏิบติัได ้
  3.  มีความทา้ทาย (Challenge) ดว้ยการแสวงหานวตักรรมและกลา้ท่ีจะคิดนอกกรอบ 
  4.  ช่วยท าใหผู้อ่ื้นสามารถปฏิบติัได ้(Enabling) ดว้ยการสร้างการร่วมแรงร่วมใจ              
การไวว้างใจ ใหก้ารยอมรับ สร้างความผกูพนั ใหร้างวลัเม่ือมีผลการปฏิบติังาน 
  5.  สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ (Encouraging) เพื่อช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท้  างาน 
ไดพ้ฒันางานใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ปราชญา กลา้ผจญั และ พอตา บุตรสุทธิวงศ ์(2550 : 90-93). ไดก้ล่าวไวว้า่   พฒันา
บุคลากรประกอบไปดว้ย 
  1.  การรู้คุณค่าในตนเอง  เขา้ใจตนเอง  รู้ค่านิยมท่ีตนเองใชเ้ป็นแนวทาง                       
ในการด ารงชีวติ 
  2.  การจดัการตนเองได ้ เช่น  ควบคุมอารมณ์ได ้ มีความโปร่งใส                                  
และมีความสามารถในการปรับตวั 
  3.  การตระหนกัรู้ทางสังคม  มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ  มีความคิดริเร่ิม 
  4.  การบริหารจดัการความสัมพนัธ์  การมีอารมณ์ขนัมองโลกในแง่ดี 
 บิชฮอด (Bishod : 1976) ไดเ้สนอแนวคิดเชิงระบบเก่ียวกบักระบวนการพฒันาบุคลากร
ไว ้6 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1  ความตอ้งการ (Need) การหาความตอ้งการการพฒันาโดยผบูริหาร         
ตอ้งหาวธีิการกระตุน้และส่งเสริมครู อาจารยใ์หส้นใจในการพฒันาตนเอง 
  ขั้นตอนท่ี 2  การวนิิจฉยัและการวเิคราะห์ (Diagnosis and Analysis) เป็นการ
พิจารณาตามสภาพการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีควรแกไ้ข เพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการของครู อาจารย ์                    
โดยสวนรวม 
  ขั้นตอนท่ี 3  การพฒันา (Development) เป็นการแสวงหาวิธีการปรับปรุงแกไ้ข              
ตามตอ้งการของครู อาจารย ์โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ดว้ยวธีิการต่างๆ 
  ขั้นตอนท่ี 4  ความเป็นไปได ้(Validation) ความเป็นไปไดข้องโครงการเป็น
การศึกษาเพื่อใหโ้ครงการด าเนินเป็นไปไดด้ว้ยดี 
  ขั้นตอนท่ี 5  การน าไปใช ้(Implementation) เป็นการน าเอาโครงการไปปฏิบติั                 
โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นมาใหก้ารฝึกอบรม ในส่ิงท่ีผจูดัท าโครงการไม่สามารถจดัท า                
ไดด้ว้ยตนเอง 
  ขั้นตอนท่ี 6  การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลโครงการท่ีท า                      
วา่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวเ้พื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อไป 
 แคสเตดเตอร์ (Castetter. 1976 : 181) ไดแ้บ่งกระบวนการพฒันาบุคลากร                       
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผน (Planning) มีองคป์ระกอบ คือ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goals) การก าหนด ความตอ้งการ (Determine Need) การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร                          
ในการพฒันาบุคลากร (Refine Objective) และการก าหนดบทบาทของผูรั้บผิดชอบในการพฒันา
บุคลากร (Establish Roles)  
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  ขั้นตอนท่ี 2  การบริหารแผนตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของโครงการ (Project 
Components) คือ การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (Select Trainee) การพฒันาผูเ้ขา้รับการอบรม 
(Development of Trainees) การสร้างหลกัสูตรโครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Curriculum 
Construction, Personnel Training and Development Project) การจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
บุคลากร (Budget Allocation for Human Resource Development) และการก าหนดส่ิงอ านวย                  
ความสะดวกต่าง ๆ (Assign Facility)  
  ขั้นตอนท่ี 3  การปฏิบติัตามแผน (Operation)  
  ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผล (Evaluation) 
 เมก็กินสัน และ เพดเลอร์ (Megginson & Pedler. 1992  : 14) กล่าวไวว้า่  การพฒันา
บุคลากรจะเกิดมากหรือนอ้ย ก็ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง การเรียนรู้และมีแรงจูงใจ          
ท่ีจะผลกัดนัมีกระบวนการดงัน้ี 
  1.  การเรียนรู้ (Learning) การพฒันาตนเองตอ้งเร่ิมจากการเรียนรู้เก่ียวกบังานนั้น                
และเขา้ใจขององคก์รวา่ตอ้งการอะไร ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือความกา้วหนา้ในงาน หากบุคคล             
ไม่มีความเขา้ใจ ความรู้ ในองคก์รก็จะไม่เกิดการพฒันาตนเอง เพราะการเรียนจะรับรู้ไดว้า่อะไร
เป็นส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้และพฒันา 
  2.  การวนิิจฉยัตนเอง (Self Diagnosis) การท่ีจะพฒันาตนเอง บุคคลควร                         
จะตอ้งส ารวจวเิคราะห์ เพื่อใหท้ราบจุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้บกพร่องของตนเอง จึงจะน าขอ้มูล            
ตรงนั้นมาเพื่อใชใ้นการแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อยกระดบัความสามารถของตนเอง 
  3.  การก าหนดเป้าหมาย (Goal) ก าหนดใหท้ราบถึงเป้าหมายในการพฒันาตนเอง            
วา่จะตอ้งพฒันาไปแนวทางไหน และพฒันาจากเดิมยงัไง คือส่ิงท่ีควรก าหนดเพื่อไปประเมินหรือ
วดัผลตนเอง 
  4.  การหาทรัพยากรท่ีเหมาะสม (Finding Appropriate Resources) หลงัจากท่ีท า              
การตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งสามารถก าหนดวธีิการท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นได ้              
โดยการหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์                          
และสามารถเช่ือถือได ้
  5.  การหาเพื่อน (Recruit of Other People) เป็นการหาความช่วยเหลือ                               
หรือการสนบัสนุนจากบุคคลรอบขา้ง เพื่อใหพ้ฒันาตนเองในการประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีวา่น้ี 
ก็คือ เพื่อนร่วมงานเจา้นาย หวัหนา้ ผูใ้หญ่ ท่ีมีทกัษะความเช่ียวชาญ ท่ีจะสามารถช่วยแนะน า                
การเรียนรู้อยูส่ม  ่าเสมอและเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงขอ้มูลจากการเรียนและไดข้อ้มูล
กลบัจากผูร่้วมงาน 
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  6.  ความอดทนและพยายาม (Strickability and Preserverance) การเรียนรู้ควรควบคู่
ไปกบัการพากเพียร พยายาม อดทน ไม่ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนหรือก าลงัเจออยู ่ควรใชเ้วลา            
ใหคุ้ม้ค่าเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้หส้ าเร็จ 
  7.  การประเมินผล (Evaluation) การตั้งเป้าหมายในการประเมินตนเองวา่ผลลพัธ์                 
ของการกระท านั้น บรรลุเป้าหมาย หรือมีการเปล่ียนแปลงอะไรเกิดข้ึน โดยการใหค้ะแนน หรือ
ตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อแกไ้ข และพฒันาตนเองต่อไป 
 สรุปไดว้า่  พฒันาบุคลากรจะประสบความส าเร็จอยา่งยิง่หากผูท่ี้จะรับการพฒันา                    
มีความสนใจใฝ่พฒันาและพยายามพฒันาตนเองอยูเ่สมอ การพฒันาตนเองตอ้งอาศยัเวลานาน              
และยงัตอ้งท าหลายๆคร้ังจึงจะเห็นผล 
 

การพฒันาครู 

 สังคมคาดหวงัวา่ครูคือแบบอยา่งท่ีดีของศิษยเ์ป็นผูส้ร้างสมาชิกใหม่ของสังคม                         
ใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพแก่สังคม ผูด้  าเนินอาชีพครูจึงจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน                      
และใฝ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ใหท้นั                           
กบัการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางวชิาการตลอดจนเทคโนโลยต่ีางๆ และครู                                  
ยงัตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของอาชีพ  ส าหรับการพฒันาครูนั้น                            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ความส าคัญของการพฒันาครู 

 การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้องคก์ร
มีผลงาน และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรท่ีจะมีโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้                    
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงการพฒันาตนเองของครูมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา                     
เป็นการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานและการพฒันาศกัยภาพของตนเอง                              
ส าหรับความส าคญัของการพฒันาครูนั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (2560 : 79)  ไดก้ล่าวไวว้า่ ดา้นการศึกษา ปรากฏ              
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ                             
ดา้นการศึกษาใหมี้กลไกและระบบการผลิต คดักรองและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครูและอาจารย์                    
ใหไ้ดผู้มี้จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง ไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม               
ในการบริหารงานบุคคลของผูป้ระกอบวชิาชีพครู 
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 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560 : 78) ไดก้ล่าวไวว้า่  
การพฒันาศกัยภาพและยกระดบัคุณภาพชีวติครูใหดี้ข้ึน โดยส่งเสริมใหมี้การกระจายการบริการ
ดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกนัมากข้ึนระหวา่งพื้นท่ี โดยสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร
ครูมีการกระจายตวัอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งมาตรการท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน อาทิ 
สวสัดิการบา้นพกัครู เส้นทางความกา้วหนา้ทางอาชีพท่ีชดัเจน เพิ่มโอกาสในการพฒันาครู                 
สร้างระบบความรับผดิชอบ (Accountability) ของการจดัการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
มาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  มีขยายการจดัการศึกษาทางไกลโดยใชโ้ครงข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลนครูผูส้อน 
 ส านกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ (2556 : 53)  ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพ                 
ของครูมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะครูท่ีมีคุณภาพจะส่งผลใหผู้เ้รียน                      
มีคุณภาพครูจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบั
บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข คุณภาพของครูผูส้อนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง            
ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพราะมีขอ้คน้พบจากงานวจิยัหลายฉบบัท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีมีโอกาส              
ไดเ้รียนกบัครูท่ีสอนเก่งจะมีพฒันาการท่ีกา้วหนา้มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีสอนไม่เก่ง                     
ถึง 3 เท่า การพฒันาคุณภาพครูจึงเป็นนโยบายส าคญัดา้นการศึกษาของรัฐบาลทุกยคุสมยัท่ีผา่นมา 

 อรรณพ จีนะวฒัน์  (2559 : 1380)  ไดก้ล่าวไวว้า่ ในยคุของการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาควรไดคิ้ดทบทวนวสิัยทศัน์
วา่ควรจะมุ่งไปท่ีใด จะท าอยา่งไร และตอ้งการท าอะไร พร้อมกบัตอ้งปรับตวัใหม่ในแต่ละช่วง              
ของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการปฏิบติัเช่นน้ี เรียกวา่ การท าตวัใหก้ลบัคืนมาใหม่ (Self-renewal)                    
ในมุมมองน้ี ผูป้ระกอบวชิาชีพครูตอ้งเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงทศันคติหรือความคิดเก่ียวกบัตนเอง
ก่อนจนไปถึงเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปฏิรูปตนเองใหส้ามารถเปล่ียนแปลง
อยา่งย ัง่ยนืและการจะเปล่ียนแปลงเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเองนั้น มีทกัษะการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั               
3 ประการ ดงัน้ี 

  1.  สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความรู้สึกหรือทศันคติทางบวกเพื่อจดัการ                                        
กบัการเปล่ียนแปลงดว้ยการดูแลใส่ใจตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ โดยปฏิบติัดงัน้ี 
   1.1  ใส่ใจดูแลตนเองดา้นกายภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ือง รูปร่าง หนา้ตา            
การแต่งกาย เป็นตน้ 
   1.2  พิจารณาตนเองและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
   1.3  สร้างความรู้สึกนบัถือตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และภูมิใจในตนเอง 
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   1.4  ยกเลิกความคาดหวงัเดิมๆ และเตรียมพร้อมส าหรับความคาดหวงัใหม่ 
   1.5  มองไปในอนาคต สร้างวสิัยทศัน์ของตนเอง 
  2.  แสวงหาความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดว้ยตนเอง เพื่อเพิ่มพนูระดบัความเขา้ใจ 
และควบคุมอนาคตของตนเอง ปรึกษาหารือร่วมกบัผูรู้้อ่ืนๆ พฒันาเจตคติทางบวกเร่ิมจากตนเอง 
เขา้ใจการเปล่ียนแปลงอยา่งถูกตอ้ง 
  3.  พฒันาและปรับปรุงตนเอง และแสวงหาการสนบัสนุนจากบุคคลในอาชีพ
เดียวกนั รับรู้วา่การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีมีค่า ใชเ้วลาท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์โดยการเรียนรู้ 
ทกัษะใหม่ เพื่อจะวางแผนสู่อนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาตนของผูป้ระกอบวชิาชีพครูก็คือการประเมินวา่ตนเอง                   
มีความสามารถท่ีแทจ้ริงในเร่ืองใดบา้งจะตอ้งพฒันาเพิ่มเติมเร่ืองใดพฒันาต่อยอดเร่ืองใด                          
ซ่ึงควรมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมแลว้วางแผนน าสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนัมีนกัวิชาการจ านวน
มากไดเ้สนอคุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความสามารถท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาซ่ึงหมายรวมถึง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพครูควรมีตวัอยา่งเช่น 
   1.  เป็นนายหนา้ทางการศึกษาท่ีจะน าเสนอดูแลจดัหาผลประโยชน์                            
จากการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนน าเสนอวธีิการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน                             
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสุขในการเรียนรู้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
   2.  เป็นผูร้อบรู้ในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนซ่ึงความรอบรู้น้ี
จะตอ้งรู้ทั้งพื้นฐานของวชิาและความรู้ในปัจจุบนัรวมทั้งขอ้เทจ็จริงหลกัการแนวคิดและทกัษะ               
ของวชิา 
   3.  เป็นผูมี้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงกระบวนการเรียนรู้วา่กระบวนการใด
เหมาะสมกบัเด็กคนใดหรือกลุ่มใดเน้ือหาใดควรใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบใด 
   4.  เป็นผูบ้ริหารจดัการหอ้งเรียนและแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ              
ทั้งรายวชิารายภาครายสัปดาห์และแต่ละชัว่โมงท่ีสอน 
   5.  เป็นผูเ้ช่ือมโยงการจดัการเรียนรู้กบัความตอ้งการจาเป็นของเด็กแต่ละคน               
ไดแ้ละช่วยใหเ้ด็กสามารถเช่ือมโยงหวัขอ้การเรียนรู้เขา้กบัชีวติของตนไดอี้กทั้งพฒันาสมรรถนะ                 
ท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 
   6.  เป็นผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดารงชีวติมีความเสมอตน้เสมอปลาย
ตรงต่อเวลาปฏิบติังานแลว้เสร็จตามเวลากระตือรือร้นในการร่วมมือร่วมใจปฏิบติังานการศึกษา                 
นบัถือใหเ้กียรติผูอ่ื้นด ารงรักษาจิตใจใหมี้ความเมตตาแสดงความคิดอยา่งมีวจิารณญาณใชท้กัษะ               
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ในการส่ือสารสัมพนัธ์กบันกัเรียนผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นตวัแบบท่ีดี
ใหก้บัสังคม 
   7.  เป็นผูใ้ส่ใจเก่ียวกบัสิทธิเด็กโดยมีพฤติกรรมดงัน้ี 
    7.1  สร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัทางกาย                   
และจิตวทิยา    
    7.2  สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรใหน้กัเรียนรู้สึกอบอุ่นมัน่คง                    
และเป็นสุขท่ีจะเรียนรู้เพื่อพฒันาเจตคติในทางบวกและการมีวนิยัในตนเอง 
    7.3  สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคนให้เกิดความรู้สึกวา่ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได ้
    7.4  มีความรู้สึกไวต่อการเปล่ียนแปลงของเด็กซ่ึงอาจตอ้งการ                         
ความช่วยเหลืออยา่งรีบด่วนและทนัท่วงที 
    7.5  พฒันาทกัษะในการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนและ                         
ใชผ้ลการประเมินในการพฒันาเด็กอยา่งต่อเน่ือง 
  8.  เป็นผูพ้ฒันาตนเองใหมี้อารมณ์ขนัและมีส่วนร่วมสร้างอารมณ์ขนัเพราะอารมณ์
ขนัไม่เพียงเป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดการด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพเท่านั้นยงัสร้างสรรคแ์ละพฒันาการคิด
ระดบัสูงไดอี้กดว้ย 
  9.  เป็นผูย้อมรับการเปล่ียนแปลงเตม็ใจท่ีจะท าส่ิงใหม ่ๆ แสดงความรับผิดชอบรับรู้
และเขา้ใจไดว้า่ค่านิยมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาดั้งเดิมเป็นของมีค่าแต่ค่านิยมในการเปล่ียนแปลง                
ก็สร้างคุณค่าในชีวติเช่นกนั 
  10.  เป็นผูส้นใจในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองและหาโอกาสพฒันาสู่มืออาชีพอยา่งแทจ้ริง
ดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในห้องเรียนโรงเรียนและชุมชนและเป็นผูน้าความคิดทางการศึกษา                        
สู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนและสังคม 
  11.  เป็นผูท่ี้เช่ือถือไดข้องนกัเรียนเพื่อนร่วมอาชีพผูป้กครองและชุมชน 
 อรรณพ จีนะวฒัน์  (2559 : 1386) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริมพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครู 
หน่วยส่งเสริมตอ้งตระหนกัถึงความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงของผูป้ระกอบวชิาชีพครูซ่ึงส่วนใหญ่
จะครอบคลุมใน 9 ประการ ดงัน้ี 
  1.  ความตอ้งการอบรมวชิาเฉพาะสาหรับการเร่ิมตน้เป็นครู 
  2.  ความตอ้งการส่ิงตอบแทนท่ีเป็นความกา้วหนา้ในสายวชิาชีพ 
  3.  ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับในสถานะภาพและความเป็นมืออาชีพ 
  4.  ความตอ้งการท่ีจะสามารถจดัการกบัการเปล่ียนแปลง 
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  5.  ความตอ้งการเป็นผูร้อบรู้ในสาระวชิา 
  6.  ความตอ้งการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ 
  7.  ความตอ้งการท่ีจะธ ารงรักษาความมีคุณธรรมจริยธรรม 
  8.  ความตอ้งการมีบทบาทท่ีชดัเจน 
  9.  ความตอ้งการการศึกษาในระหวา่งประจ าการ 
  ผูป้ระกอบวชิาชีพจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาตนเพื่อใหพ้ร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง              
อยูต่ลอดเวลา ยิง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครูซ่ึงมีหนา้ท่ีและบทบาทส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติแห่งความเป็นพลเมืองดีของสังคม    
ยิง่ตอ้งมีการพฒันาดว้ยระบบและกระบวนการท่ีมีคุณภาพและต่อเน่ือง  ดงันั้นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ดูแลผูป้ระกอบวชิาชีพครู และผูบ้งัคบับญัชา จึงตอ้งใหค้วามส าคญั ก าหนดแนวทางและวธีิการ              
ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และอานวยประโยชน์กบัการพฒันาคุณภาพ
ครูอยา่งแทจ้ริง 

 ชวนคิด  มะเสนะ (2559 : 13) ไดก้ล่าวไวว้า่  หน่วยงานทางการศึกษาไดห้าวธีิการ                   
ในการพฒันาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรและ
องคก์าร มีหลายวธีิ ซ่ึงน ามาสรุปได ้3 วธีิการท่ีส าคญั คือ 
  1.  การพฒันาในขณะปฏิบติังาน (On the Job Training) การพฒันาบุคลากร                   
ในขณะปฏิบติังานถือวา่มีความส าคญัมากต่อการพฒันาองคก์ารเน่ืองจากเป็นการพฒันาบุคคล                 
ท่ีตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวก้ารท่ีผูรั้บการพฒันาไดเ้รียนรู้เทคนิควธีิการท างานจนเกิดทกัษะ                
มีความช านาญจากการไดฝึ้กหรือทดลองปฏิบติัรวมทั้งอาจไดรั้บการถ่ายทอดจากผูบ้ริหาร                     
หรือพี่เล้ียงไปพร้อม ๆ กบัการปฏิบติังานจริงซ่ึงอาจรวมทั้งการหมุนเวยีนงานใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติั
เพื่อเรียนรู้และพฒันางานใหม่ๆดว้ย นบัวา่เป็นวธีิท่ีใชก้นัอยูม่ากกวา่วธีิอ่ืน ๆ แต่ไม่ไดมี้การจดัท า
กนัอยา่งเป็นระบบ เพราะมีลกัษณะเป็นวธีิการทดลองปฏิบติังานมากกวา่การพฒันาอยา่งจริงจงั                  
การพฒันาในขณะปฏิบติังานท่ีนิยมใชก้นัอยูมี่ 3 วธีิ คือ 
   1.1  การสอนงาน เป็นกระบวนการในการสร้างองคค์วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และความเช่ียวชาญช านาญงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหเ้กิดข้ึน ภายใตบ้รรยากาศความสัมพนัธ์               
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนท่ีเหมาะสมและเช่ือมต่อการเรียนรู้ และการฝึกฝนความช านาญเช่ียวชาญ
ในเร่ืองนั้น ๆ โดยผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยช้ีแนะในการก าหนดเป้าหมายและระดบัขีดความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูเ้รียนวา่เม่ือสอนงานไปแลว้จะท าใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรม
ในการท างานอะไรบา้ง อยา่งไร และจะใชเ้วลานานเท่าใดโดยเปรียบเทียบจากพื้นฐานเดิมท่ีผูเ้รียน 
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มีอยูเ่ก่ียวกบัขีดความสามารถในการปฏิบติังานนั้น ๆ ซ่ึงโดยปกติมกัเป็นการสอนแนะกนัแบบตวั
ต่อตวัหรืออาจเป็นการสอนกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้
   1.2  ระบบพี่เล้ียง จดัใหผู้ท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานหรือท่ีมกัเรียกกนัวา่ 
รุ่นพี่ คอยใหค้  าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือบุคลากรท่ีเขา้มาใหม่เพื่อใหมี้ทกัษะในการท างานตลอดจน
เรียนรู้วฒันธรรมองคก์าร  
   1.3  การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีตอ้งการบุคลากร
เรียนรู้จากการปฏิบติังานโดยตรง ซ่ึงมกัเป็นการประชุมร่วมกนัในกลุ่มงาน ร่วมกนัคิดวิเคราะห์
หรืออาจกล่าวไดว้า่ การสอนงานเป็นเร่ืองของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติังานจริงภายใต ้                  
การก ากบัดูแลช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งานหรือพี่เล้ียงในหน่วยงานท่ีมีความช านาญ 
  2.  การพฒันานอกจากการปฏิบติังาน (Off the Job Development) การพฒันาตนเอง
วธีิน้ีเกือบ 80 เปอร์เซ็นตข์องการเรียนรู้มาจากการเรียนรู้และพฒันางานของตนเองแบบไม่เป็น
ทางการ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการหยดุท างานปกติของตนเองเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนซ่ึงอาจจะจดัข้ึนโดยหน่วยงานพฒันาของตน้สังกดั หรือส่งเขา้ไป
รับการฝึกอบรมในหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันางานก็ได ้หรือการพฒันาผา่นระบบ
ส่ือทางไกล ท่ีนิยมกนัมีอยู ่4 วธีิ ดงัน้ี 
   2.1  การฝึกอบรมในหอ้งหรือในชั้นเรียน เป็นวธีิการฝึกอบรมท่ีมีวทิยากร                 
หรือสอนและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงในการถ่ายทอดความรู้โดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมแบบต่าง ๆ เช่นการบรรยาย การฝึกปฏิบติั การอภิปราย กรณีศึกษา เป็นตน้ ถา้ตอ้งการ
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงวทิยากรตอ้งเนน้การสร้างประสบการณ์และความเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของการฝึกอบรมในหอ้งก็คือ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
จะรู้สึกไดรั้บความอบอุ่นใกลชิ้ดเป็นกนัเอง และเม่ือเกิดปัญหาจะสามารถซกัถามวทิยากรได้
โดยตรงทนัที    
   2.2  การฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) เป็นวธีิการฝึกอบรมท่ีผูรั้บ                
การฝึกอบรมไม่ตอ้งไปเขา้รับฟังการบรรยายในชั้นเรียน เป็นการเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง    
อยา่งอิสระ กระบวนการฝึกอบรมมีความยดืหยุน่ในเร่ืองเวลา สถานท่ี โดยค านึงถึงความสะดวก
ของผูเ้รียนเป็นหลกั รูปแบบการฝึกอบรมจะใชส่ื้อการเรียนประเภทต่างๆแทนวทิยากร เช่น ส่ิงพิมพ ์
เอกสาร ส่ือทางวทิย ุส่ือทางโทรทศัน์ และส่ือโสตทศันูปกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งการพบกลุ่ม             
โดยมีวทิยากรทบทวนใหค้วามรู้ อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือตอบปัญหารวมทั้งสอน
เสริมเป็นคร้ังคราว ในปัจจุบนันิยมกนัมากคือการเรียนรู้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเพราะรวดเร็ว                
และสามารถโตต้อบส่ือสารระบบสองทาง 
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   2.3  การศึกษาดูงาน เป็นวธีิการพฒันารูปแบบหน่ึงท่ีนิยมกนัมากในวงการศึกษา 
ซ่ึงจะจดัใหศึ้กษาดูงานหน่วยงานท่ีเป็นตน้แบบ หรือมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)                         
ในการบริหารและการจดัการเรียนการสอน โดยการจดัให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสไปเยีย่มชม
หน่วยงานหรือวธีิการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการบริหารจดัการแนวใหม่หรือเทคนิค
วธีิการท างานท่ีทนัสมยั เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บการพฒันาเกิดความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคและวธีิการท างาน
ของหน่วยงานท่ีไปเยีย่มชมดูงาน และเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรง ทั้งยงัไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนและสอบถามความรู้ต่าง ๆ อนัอาจน ามาใชป้รับปรุงปรุงการท างานและเกิดประโยชน์     
ในหน่วยงานต่อไป 
   2.4 การศึกษาต่อ การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาเพิ่มเติมยงั
สถาบนัการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน ไดวุ้ฒิบตัรสูงข้ึน
กวา่เดิม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบติังาน และเงินเดือนและความกา้วหนา้                       
ในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนดว้ย 
 สคริบเนอร์ (Scribner. 1999 : 245) ไดก้ล่าวไวว้า่  ส่ิงท่ีครูตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ 
   1.  ความรู้ในเน้ือหา 
   2.  ทกัษะความเป็นครู โดยเฉพาะทกัษะดา้นการสอนเพื่อเกิดผลต่อเด็ก 
โดยตรง 
   3.  การจดัการหอ้งเรียนท่ีทา้ทา้ย 
   4.  การศึกษาช่องวางในความรู้ของนกัเรียน 
 เบียร์เรนส์ (Beerens. 2000 : 23)   ไดก้ล่าวไวว้า่  การพฒันาครูเป็นการใหค้รูไดพ้ฒันา
ตนเอง พฒันาทีมงาน พฒันางานไดอ้ยา่งอิสระ การปฏิบติัตามแนวค่านิยมของสังคมและการมี
จรรยาบรรณในการเอาใจใส่การท างานและในการปฏิบติังานในโรงเรียนแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีสุด
ส าหรับครู คือ การให้โอกาสครูไดพ้ฒันาตนเองอยางเป็นธรรมชาติ ในดา้นต่อไปน้ี 
  1.  การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเป็นแบบครูอาชีพ 
   2.  มีการส่ือสารแบบเพื่อนร่วมงาน 
   3.  การใหโ้อกาสเขา้อบรมสัมมนา 
   4.  การใหโ้อกาสในการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เทคโนโลย ี                              
และมีการประเมินเพื่อใหท้ราบการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
  5.  ส่งเสริมการวจิยัและติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 
   6.  จดัท าโครงการส่งเสริมพฒันาบุคลากรอยางต่อเน่ือง ตามความตอ้งการ 
ของครูและบุคลากร 
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   7.  การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาครู เช่น หอ้งพกัครู เอกสาร                                    
การคน้ควา้ บรรยากาศการมีส่วนร่วม 
   8.  ใหค้วามเป็ นธรรมในการตอบแทนรางวลั และการลงโทษ 
   9.  จดัเงินสวสัดิการเพื่อการพฒันาตนเองอยางเหมาะสม 
 สรุปไดว้า่ การพฒันาครูมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา                                  
เพราะครูท่ีมีคุณภาพจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ  ครูจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาคน            
ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมใน การด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 
 แนวทางการพฒันาครู 
 องคก์ารครูเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 
องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพจะมีแนวทางการพฒันาครูอยา่งหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อม  
ของครูและโรงเรียนในบริบทนั้นๆ เป็นส าคญั มีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง                        
แนวทางการพฒันาครูไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 

 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  (2552 : 68)  ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาครู ดงัน้ี 
  1.  พฒันาวชิาชีพทั้งระบบครบกระบวนการ 
  2.  จดัตั้งกองทุนส่งเสริมครู และศูนยส่์งเสริมยกยอ่งใหร้างวลัครู 
  3.  เผยแพร่แนวคิดในการยกยอ่ง ใหร้างวลคัรู จากผูมี้ผลงานดีเด่น และมีความดี                
ในอดีตตามโครงการครูแห่งชาติ ครูตน้แบบ ครูแนวใหม่ และครูภูมิปัญญาไทย ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
  4.  ก าหนดกลไกเช่ือมโยงการยกยอ่ง ใหร้างวลัครูของหน่วยงาน หรือองคก์รต่างๆ            
ใหต่้อเน่ืองเป็นบนัไดวชิาชีพครู 
  5.  พิจารณาครู ผูส้มควรไดรั้บการยกยอ่ง ใหร้างวลัตามเกณฑ ์มาตรฐาน 7 ประการ 
คือ   
   5.1  การครองตนของครู  
   5.2  การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
   5.3  การมีความสามารถทางวิชาการ  
   5.4  การจดัการเรียนการสอน  
   5.5  ความเขา้ใจพฒันาการของผูเ้รียน 
   5.6  การพฒันาโรงเรียน  
   5.7  การประสานงานกบัชุมชน  
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  6.  เร่งรัดปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการออกกฎหมายและกฎกระทรวง
เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการยกยอ่ง ใหร้างวลัครู ออกพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งศูนยส่์งเสริมยกยอ่ง 
ใหร้างวลัและแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัครู 
 มนตรี จุฬาวฒันทล (2553 : 43) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาครู ดงัน้ี 
  1.  มุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในวิชาชีพครู 
  2.  มีระบบประกนัคุณภาพครู ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ 
   2.1  การพฒันาครู 
   2.2  การประเมินคุณภาพครู 
   2.3  การออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
   2.4  การตอบแทนและยกยอ่งครู 
  3.  เร่งรัดการปฏิรูปองคป์ระกอบในระบบประกนัคุณภาพครู 
  4.  สร้างความย ัง่ยนืในการปฏิรูปวชิาชีพครู 
 ยนต ์ ชุ่มจิต (2553 : 67)  ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาครู ดงัน้ี 
  1.  มุ่งเนน้การพฒันาตนของครู 
  2.  มุ่งเนน้ความครอบคลุมทุกดา้น 
  3.  ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  เนน้การขจดัความดอ้ยหรือขอ้บกพร่องต่างๆ 
  5.  มุ่งเสริมความมัน่คงถาวรและความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ครู 
 พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์ (2556 : 70)  ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาครู ดงัน้ี 
  1.  ยทุธศาสตร์การปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 
   1.1  ปฎิรูประบบการผลิตครูใหม่เร่งรัดการจดัระบบผลิตครูใหม่ท่ีมีลกัษณะ               
เชิงรุกสามารถผลิตครูตามความตอ้งการของครูในอนาคต (Future Teacher Demand)                                       
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.2542 
   1.2  ปฏิรูปกระบวนการผลิตครูใหม่โดยเร่งรัดการออกแบบกระบวน                           
การผลิตครู ใหม่โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีเนน้ฐานความรู้และการวจิยั 
   1.3  ปฏิรูปกระบวนการสรรหาครูใหม่เชิงรุก โดยเร่งรัดการเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบและกระบวนการผลิตครูใหม่ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัเชิงรุกกบัศาสตร์                     
และวชิาอ่ืนเพื่อดึงดูดคนเก่ง คนดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ใหใ้หม้าเป็นครู และอยูใ่นวชิาชีพ 
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  2.  ยทุธศาสตร์ปฏิรูปการพฒันาครู ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 
   2.1  ปฏิรูประบบการพฒันาครู เร่งรัดการจดัระบบการพฒันาครูตามความ
ตอ้งการของวชิาชีพในอนาคต โดยเนน้กระบวนการสนบสันุนและพฒันาครูในปีแรกท่ีประจ าการ 
ท่ีเรียกวา่ Induction ตามดว้ยเกณฑก์ารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ ใหส้ัมพนัธ์กบัเกณฑ ์               
เก่ียวกบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 
   2.2  ปฏิรูปกระบวนการพฒันาครูประจ าการ โดยมุ่งออกแบบหรือพฒันา
หลกัสูตรใหม่ท่ีเนน้ผลลพัธ์ (Outcome)  
   2.3  ปฏิรูปการส่งเสริมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติครู โดยเร่งรัดการออกแบบและพฒันา
ระบบการส่งเสริมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติครู เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   
  คอร์ทแคมป์ และ โครนินเกอร์ (Kortecamp & Croninger. 2005 : 75) ไดก้ล่าวถึง             
แนวทางการพฒันาครู ดงัน้ี 
   1.  ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมและพฒันา 3 ระดบั คือ ระดบัชาติ  
ระดบัโรงเรียน และระดบับุคคล 
   2.  จดังบประมาณสนบัสนุนใหค้รูสร้างสรรคน์วตักรรมทางการศึกษา 
   3.  เปิดโอกาสใหส้ถาบนัต่างๆ จดัการฝึกอบรมครูตามนโยบายท่ีชาติ 
ตอ้งการโดยมีหน่วยงานท่ีแต่งตั้งข้ึนเป็นผูต้รวจสอบการฝึกอบรมใหมี้แนวทางสอดคลอ้งกนั 
   4.  มีโครงการเร่งรัดพฒันาครูผูน้ ารุ่นใหม่ (A Fast Track for Teachers)                  
เพื่อจูงใจผูมี้ความสามารถและผูป้ระสบความส าเร็จในสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ใหม้าเป็นครู 
   5.  มีระบบการใหร้างวลัครูทั้งแบบรายบุคคลและแบบโรงเรียน 
  รัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government. 2006 : 74) ไดก้ล่าวถึง แนวทาง              
การพฒันาครู ดงัน้ี 
   1.  ปรับหลกัสูตรการฝึกหดัครูโดยใหมี้สองหลกัสูตร คือ หลกัสูตรท่ีได้
ประกาศนียบตัรวชิาชีพครูหรือปริญญาเก่ียวกบัวชิาชีพครูโดยตรงกบัหลกัสูตรท่ีเรียนวิชาการ                
ดา้นอ่ืนในช่วงสามปีแรกและในปีสุดทา้ยเป็นการเรียนวชิาชีพและการฝึกปฏิบติัการสอน                      
ตามหลกัสูตรวชิาชีพครู 
   2.  จดัใหมี้มาตรฐานการศึกษากลางแห่งชาติโดยส่วนกลางจดักรอบทิศทาง             
ของงานและสนบัสนุนใหค้รูใหญ่เป็นผูน้ าและรับผิดชอบการศึกษา  
   3.  เตรียมการเพื่อใหค้รูคงอยูใ่นอาชีพตลอดชีวติ โดยพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง
และมีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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   4.  ใหบ้ทบาทครูใหญ่เป็นผูน้ าทางการศึกษาและพฒันาการเร่ิมดว้ย 
การจดัตั้งศูนยใ์นรูปบริษทัท่ีมีอิสระในการด าเนินงานนอกจากน้ียงัมีศูนยภ์าวะผูน้ าเพื่อให ้               
การสนบัสนุนแก่ครูใหญ่โดยตรง 
  เคียง (Keung. 2011 : 76) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาครู ดงัน้ี 
   1.  มีความเขม้งวดในการสรรหาผูม้าเรียนครู 
   2.  ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใตก้ารควบคุมของสภาการศึกษา
จงัหวดั 
   3.  มีระบบการเพิ่มเงินเดือนและรางวลัส าหรับครูดีเด่น 
   4.  พฒันาหลกัสูตรการฝึกหดัครูใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบั 
บริบทของชุมชน 
   5.  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   6.  ใชว้ธีิการท่ีเรียกวา่ Lesson Study โดยครูร่วมมือกนัพฒันาการเรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบ 
   7.  ทุกทอ้งถ่ินจะจดัอบรมครูบรรจุใหม่ โดยมีครูผูน้ าผูเ้ช่ียวชาญใน 
สาขาวชิาและผูอ้  านวยการสถานการศึกษาเป็นผูด้  าเนินการและมีระบบครูพี่เล้ียง 
   8.  ครูประจ าการแต่ละคนจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง                     
ทุกระยะ 5 ปี 
 สรุปไดว้า่  แนวทางการพฒันาครู  คือส่ิงท่ีวางไวเ้ป็นแบบอยา่งในการเพิ่มพนูความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครู                         
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 

การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เป็นการบริหารงานท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง 
ครอบคลุมหลายๆมิติ  เก่ียวขอ้งการบุคคลหลายฝ่าย และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ ปัจจยัเก้ือหนุน
ต่างๆมากมาย เปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั                     
การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีหลกัการ  
และแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 



36 
 
 ความหมายของการบริหารหลกัสูตร 
 นกัวชิาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของการบริหารหลกัสูตรไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 24) ไดใ้หค้วามหมายของ  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง 
การบริหารงานท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวางครอบคลุมหลายมิติ เก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย                             
และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบปัจจยัเก้ือหนุนต่าง ๆ มากมายเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิด 
ในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ชวลิต  ชูก าแพง (2552 : 15) ไดใ้หค้วามหมายของ การบริหารหลกัสูตร  หมายถึง                
มวลประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  มีทั้งส่วนท่ีเป็นเอกสารหลกัฐาน 
กระบวนการท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การจดักิจกรรม ส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจดัข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดไ้ปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 
 ธีระ รุญเจริญ (2552 : 37) ไดใ้หค้วามหมายของ  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง                           
การจดัการและการด าเนินการ การควบคุมดูแล ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารจดักิจกรรมต่าง ๆ               
ในสถานศึกษาใหต้อบสนองต่อจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรโดยใชท้รัพยากรการบริหาร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในสถานศึกษานั้นใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ประสาท  เนืองเฉลิม (2553 : 19) ไดใ้หค้วามหมายของ  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง  
ความสามารถในการสร้างเอกสารเพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เน้ือหาสาระของตวัหลกัสูตร การจดักิจกรรม ประสบการณ์                          
และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานการพฒันา
ผูเ้รียน รวมไปถึงหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 31) ไดใ้หค้วามหมายของ          
การบริหารหลกัสูตร หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบ                 
การเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 กูด้ (Good. 2013 : 157) ไดใ้หค้วามหมายของ  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง เน้ือหาวิชา
ท่ีจดัไวเ้ป็นระบบใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา เพื่อส าเร็จหรือ รับประกาศนียบตัรในสาขาวชิาหน่ึง 
 เซเลอร์ และคณะ (Saylor et al. 2004 : 2) ไดก้ล่าววา่  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง             
การเตรียมมวลประสบการณ์ของการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดผลสัมฤทธ์ิไปตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาท่ีไดว้างไวอ้ยา่งกวา้งๆ และบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะของโรงเรียน 
 อาร์มสตรอง (Armstrong. 2009 : 18) ไดก้ล่าววา่ การบริหารหลกัสูตร หมายถึง  แผนงาน
หรือโครงการท่ี จดัประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่ผูเ้รียน ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียน                       
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และในทางปฏิบติัหลกัสูตร ประกอบดว้ย จ านวนของแผนการต่างๆ ท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และมีขอบเขตกวา้งขวางและ หลากหลาย เป็นแนวทางของการจดัประสบการณ์ของการเรียนรู้                 
ท่ีตอ้งการ  
 สรุปไดว้า่  การบริหารหลกัสูตร  หมายถึง   ความสามารถในการจดัการ ควบคุมดูแล 
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารจดักิจกรรมต่างๆ ในสถาบนัการศึกษาตอบสนองต่อวตัถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรโดยใชท้รัพยากรการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ในสถาบนัการศึกษานั้น
ใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 นกัวชิาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้ไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 สุรางค ์ โคว้ตระกุล  (2550 : 186)  ไดใ้หค้วามหมายของ  การจดัการเรียนรู้  หมายถึง                  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์  ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
หรือจากการฝึกหดั  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความรู้ของผูเ้รียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 20)  ไดใ้หค้วามหมายของ  การจดัการเรียนรู้  หมายถึง                      
การเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 
 ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์ (2551 : 61)  ใหค้วามหมายของ การจดัการเรียนรู้ คือ กระบวน                 
การจดัส่ิงเร้าและส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมหรือประสบการณ์  เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ 
เกิดการเรียนรู้ จากกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีจดัผา่นประสามของผูเ้รียนเองจนท าให้ผูเ้รียน
บรรลุผลส าเร็จตามประสงคท่ี์คาดหวงัไว ้ การสอนจึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2552 : 33) ใหค้วามหมายของ การจดัการเรียนนรู้ เป็นกระบวนการ
สองทาง คือ การให้และการรับความรู้ท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆกนัทั้งฝ่ายผูส้อนท่ีเป็นผูใ้หค้วามรู้                
และฝ่ายผูรั้บซ่ึง เป็นผูรั้บความรู้ ซ่ึงในขณะเดียวกนัผูส้อนก็เกิดการเรียนรู้จากการตอบสนอง                 
ของผูเ้รียนดว้ย 
 วไลพร คุโณทยั (2558 : 43) ใหค้วามหมายของ การจดัการเรียนรู้ หมายถึง สภาพการณ์
ของการจดัประสบการณ์ และการกระท าทุกส่ิงทุกอยางท่ี จดัข้ึนจากความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน
เพื่อใหก้ารเรียนสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
 แบรนเดอร์ และ กินนิส (Brander & Ginnis. 2014 : 26) ใหค้วามหมายของ การจดัเรียนรู้ 
หมายถึง ระบบการจดัการเรียนรู้ซ่ึงมีเร่ืองเรียนเป็นหวัใจส าคญัดว้ยความเช่ือท่ีวา่มนุษยทุ์กคน                  
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มีสิทธิท่ีบรรลุศกัยภาพสูงสุดของตนเองร้อยละ 100 ผูเ้รียนจะไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วม                     
และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ หมายถึง  กระบวน การใหค้วามรู้ ซ่ึงเกิดจากการเรียน                   
จากกิจกรรม และจากประสบการณ์โดยการวเิคราะห์ ประมวลผลจากผูเ้รียน และท าให้บรรลุในงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ความส าคัญของการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 นกัวชิาการและนกัการศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัของการบริหารหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2553 : 3)  ไดก้ล่าวไวว้า่    
การจดัการเรียนรู้เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการเรียน  ตั้งใจและเกิดการเรียนรู้
ข้ึน  การเรียนของผูเ้รียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง  คือ  ความส าเสร็จในชีวิต  หรือไม่เพียงใดนั้น  
ยอ่มข้ึนอยูก่บัการจดัการเรียนรู้ท่ีดีของผูส้อน  หรือผูส้อนดว้ยเช่นกนั  หากผูส้อนรู้จกัเลือกใช้
วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีดีและเหมาะสมแลว้  ยอ่มจะมีผลดีต่อการเรียนของผูเ้รียน  ดงัน้ี 
  1.  มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู้ 
  2.  เกิดทกัษะหรือมีความช านาญในเน้ือหาวชิาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู้ 
  3.  เกิดทศันคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีเรียน 
  4.  สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
  5.  สามารถน าความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไดอี้กต่อไป 
  ดงันั้นการท่ีผูส้อนจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆดา้น                                
ทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญานั้น  การส่งเสริมท่ีดีท่ีสุดก็คือ  การใหก้ารศึกษา 
ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัในการศึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไทย (2557 : 20)   ไดก้ล่าวไวว้า่   การจดัการศึกษา              
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทย จึงควรใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการบริหารหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน เพราะท่ามกลางกระแสสังคมในระบบทุนนิยมประชาธิปไตย 
การกระจายของเทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสารการเพิ่มอ านาจขององคก์รระดบัโลก และประเทศ                
ท่ีใชร้ะบอบประชาธิปไตยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ประเทศไทยตอ้งส่งเสริมและพฒันานวตักรรม                   
การจดัการเรียนการสอนใหม่ ๆ ดา้นการศึกษาหนา้ท่ีและความเป็นพลเมือง ให้เท่าทนั                              
การเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมปัจจุบนั และตอ้งส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์ให้แก่เด็ก                 
และเยาวชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความรู้เท่าทนัทางการเมือง (Political Literacy) ซ่ึง “ครู”                  
ถือวา่เป็นหวัใจส าคญัในการจดัการเรียนการสอนและเป็นตน้แบบเร่ืองประชาธิปไตย                               
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ไม่เฉพาะครูผูส้อนวชิาสังคมเท่านั้น แต่เป็นครูทุกวชิา ดงันั้น จึงเป็นความทา้ทาย                                        
ในการจดัการศึกษาหนา้ท่ีและความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งเร่ิมตน้ท่ีผูใ้หญ่                           
ซ่ึงเป็นตน้แบบทั้งครูผูส้อนทุกวชิา ผูบ้ริหาร พอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชนและส่ือมวลชน                               
ตอ้งเป็นตน้แบบความเป็นพลเมืองท่ีพึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเอง รู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพควบคู่              
กบัความรับผดิชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่างเคารพหลกัความเสมอภาค 
เคารพกติกา การไม่แกปั้ญหาดว้ยความรุนแรง ทั้งตระหนกัวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม             
ตอ้งร่วมรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้ด็กและเยาวชนต่อไป 
 โกมล  ไพศาล  (2554 : 10) ไดก้ล่าวไวว้า่   การบริหารหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้                    
ครูมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูส้อนหรือผูจ้ดัการเรียนรู้เพื่อท าให้ผูเ้รียนมีคุณสมบติัตาม
เป้าหมายของการจดัการศึกษา ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
หลกัการจดัการเรียนการสอนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และหลกัการเรียนการสอน                             
จนสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติท่ีผูส้อนควรศึกษาท าความเขา้ใจ มีดงัน้ี 
  1.  จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีทั้งความรู้และคุณธรรมอยูร่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข 
  2.  การจดัการเรียนการสอนตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนพฒันาผูเ้รียนทุกคน                 
ตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
  3.  การจดัความรู้และประสบการณ์ตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติัตามจุดมุ่งหมาย 
  4.  การจดัการเรียนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้ควรมีลกัษณะเอ้ือต่อการให้
ความรู้และประสบการณ์ในขอ้ 3 ส่งไปถึงผูเ้รียนจนท าใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมาย                                    
ของการจดัการศึกษา ผูส้อนตอ้งสนใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ตอ้งใหผู้เ้รียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบติั รู้วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีทกัษะ
การคิด การจดัการ การประยุกตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  5.  โรงเรียนตอ้งจดัท าหลกัสูตรขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน            
โดยอาศยัหลกัสูตรแกนหลากเป็นแนวทาง 
  6.  ผูส้อนตอ้งท าวจิยัชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
  สาระส าคญัทั้ง 6 สาระ ท าใหผู้ส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนมีลกัษณะใหผู้เ้รียน             
เป็นส าคญัหรือศูนยก์ลาง 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553 : 6) ไดก้ล่าวไวว้า่  การบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา            
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สู่การปฏิบติั ทั้งน้ี การท่ีผูเ้รียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตวัช้ีวดั หรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจส่ิงท่ีก าหนดไวใ้น มาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน                         
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซ่ึงเป็นเป้าหมาย การจดัการเรียนรู้ โดยมีหลกัการจดัการเรียนรู้                 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความ แตกต่างระหวา่งบุคคล การจดัการเรียนรู้      
ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง และการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้คุณธรรมจริยธรรม 
 สรุปไดว้า่ การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการสร้าง                     
และพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลย ีและการวดัผล ประเมินผลการเรียนรู้                
เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

การพฒันาครูด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 ราชกิจจานุเบกษา (2542 : 2-9) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มีบญัญติัเก่ียวกบัการสอน มีดงัน้ี  
  การศึกษา หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ เจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง วฒันธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการ  จดัสภาพแวดลอ้ม สังคม
การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ในกระบวนการเรียนรู้                 
ตอ้งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย               
ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบ อาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์              
ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  แนวการจดัการศึกษา วา่ดว้ยการปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหวัใจ ของการปฏิรูป
การศึกษา เพราะเป็นองคป์ระกอบและปัจจยัเก้ือกลูในกระบวนการจดัการศึกษา เป็นไปอยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สาระหมวดน้ีครอบคลุมหลกัการ สาระ และกระบวน    
การศึกษาท่ีเปิดกวา้งในแนวการมีส่วนร่วมสร้างสรรคว์สิัยทศัน์ใหม่ทางการเรียน การสอนทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน โดยการจดัการศึกษาตอ้งยดึวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้                 



41 
 
และพฒันา ตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม           
ใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  เนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบั
ตนเองและความสัมพนัธ์ตนเองกบัสังคม ตลอดจนประวติัศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้ง                   
ดา้นการจดัการดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษา การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต                         
อยา่งมี ความสุข การใชแ้ละการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความรู้เก่ียวกบั
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยกุตใ์ช ้
  การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการ 
 จดัเน้ือหาและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย ค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยกุต ์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดัการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วน สมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วทุ้กวชิา ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียน                      
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภท
ต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนดามศกัยภาพ 
  ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน                    
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่ไปใน 
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษาใหส้ถานศึกษา
ใชว้ธีิท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และใหน้ าผลการประเมิน ผูเ้รียนตามวรรค
หน่ึงมาประกอบการพิจารณาดว้ย เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรแต่ละระดบั สาระท่ีก าหนดคือ                           
ใหค้ณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระแกนกลาง และใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัสาระ 
หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและคุณลกัษณะ                                  
ท่ีพึง ประสงคข์องครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ หลกัสูตรตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย            
ตามความเหมาะสมแต่ละระดบั โดยสาระของ หลกัสูตรทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพตอ้งมุ่งพฒันา
คนใหมี้ความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 
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  เร่ืองบทบาทผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สาระท่ีก าหนดคือ ใหส้ถานศึกษาร่วมกบั บุคคล  
ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริม               
ความเขม้แขง็ในชุมชน รวมทั้งหาวธีิการแลกเปล่ียนการพฒันาระหวา่งชุมชน ใหส้ถานศึกษาพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถวจิยัเพื่อการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบั การศึกษา 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553 : 10) ไดก้ล่าวไวว้า่                                    
การจดัการเรียนรู้ของครูเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
สมรรถนะส าคญั ของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับการพฒันา
เด็กและเยาวชน โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้                   
และพฒันาตนเองได ้ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล                          
และพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญั ทั้งความรู้และคุณธรรม ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรร
กระบวนการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั ศกัยภาพและบริบทของผูเ้รียน การก าหนด
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการออกแบบการวดั                      
และประเมินผล เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้          
และน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
  ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้            
ท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้               
ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน ในการเตรียมเขา้สู่โลกอนาคต เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั กระบวนการจดัการ กระบวนการวจิยั 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง และ กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย เป็นตน้ อีกทั้ง                
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใชส่ื้อ การพฒันาส่ือ การใช ้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการวดั
และประเมินผลอยา่งหลากหลายควบคู่กนัเพื่อใหเ้กิด การพฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
  ครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญั  ในการจดัการศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ
ดว้ยดี  เพราะการจดัการศึกษาท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ                      
พ.ศ.2542 นั้น กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ                
ในการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนจึงควรปฏิบติัดงัน้ี 
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   1.  ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 และการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
   2.  จดัท าหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์                            
และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
   3.  ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล พร้อมน าขอ้มูลมาใชใ้นการออกแบบ              
การเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ตามความแตกต่างของผูเ้รียน 
และพฒันาการ ทางสมองเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 
   4.  จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ของหลกัสูตร 
   5.  จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนใหเ้อ้ือ              
ต่อการเรียนรู้ 
   6.  จดัเตรียมและใชส่ื้อการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี
และ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
   7.  ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย                       
ทั้งน้ี มุ่งเนน้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นส าคญั นอกจากน้ี ควรเนน้การมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนและ ผูป้กครอง ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวชิา และพฒันาการ                         
ของผูเ้รียน 
   8.  น าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชเ้พื่อสอนซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน                
ตลอดจนปรับปรุง การจดักิจกรรมการสอนของตนเองอยา่งเป็นระบบ 
   9.  ใชก้ระบวนการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่ง  
เป็นระบบ และต่อเน่ือง 
  อยา่งไรก็ตาม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนจะบรรลุผลไดดี้เพียงใด              
ข้ึนอยูก่บัปัจจยั อ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู การแสวงหาความรู้ 
การใชห้ลกัจิตวทิยา การใชส่ื้อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การใชก้ระบวนการวิจยั                      
เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และ ท่ีส าคญัยิง่คือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปดว้ยความ           
เป็นกลัยาณมิตร 
  การจดัการเรียนรู้ตามส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะบรรลุ
เป้าหมายไดเ้พียงใดนั้น ครูผูส้อนนบัเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลใหก้ารน าหลกัสูตรไปสู่หอ้งเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนตามบทบาทหนา้ท่ี
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พฒันาตนเอง เป็นตวัก าหนดผูว้จิยัตอ้งการศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาตนเอง                               
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดับุรีรัมยใ์น 5 ดา้นคือ  1) การสร้างและพฒันาหลกัสูตร  2) ความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ 3) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  4) การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ และ 5) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
 การสร้างและพฒันาหลกัสูตร เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาและการก าหนดเป้าหมาย                      
วา่หลกัสูตรท่ีจดัท านั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยส่วนรวมและส่วนยอ่ยของหลกัสูตรนั้น ๆ                
อยา่งชดัเจนการคดัเลือกกิจกรรม วสัดุประกอบการเรียนการสอน การเลือกสรรเน้ือหาสาระ 
กิจกรรมทั้งในทั้งนอก  ห้องเรียน การก าหนดระบบการจดัวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน                            
ท่ีเหมาะสมแต่ละวชิาและแต่ละชั้นเรียน  โดยมีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตรไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 ชูศรี สุวรรณโชติ (2552 : 97) ไดห้าแนวคิดกระบวนการวางแผนการพฒันาหลกัสูตร           
ไว ้ดงัน้ี 
  1.  การศึกษาปัญหาหรือก าหนดปัญหา เป็นขั้นแรกของการวางแผนเพื่อพฒันา
หลกัสูตรซ่ึงผูพ้ฒันาหลกัสูตรตอ้งรู้ถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคมในทุก ๆ ดา้น 
  2.  การก าหนดขอ้มูลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหา เป็นส่ิงท่ีช่วยในการวางแผนพฒันา
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งแน่นนอน ขอ้มูลท่ีก าหนดจะตอ้งเป็นขอ้มูล                             
ท่ีสนองตอบปัญหาท่ีไดรั้บจากการศึกษา 
  3.  การก าหนดสมมุติฐาน การวางแผนพฒันาหลกัสูตรทุกคร้ังตอ้งก าหนดสมมุติฐาน
ไวเ้สมอวา่ หลกัสูตรจะตอ้งพฒันาจะบงัเกิดผลอยา่งไรต่อผูเ้รียน สมมุติฐานของการพฒันาหลกัสูตร
จะเป็นทางบวกมากกวา่ทางลบ 
  4.  การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งก าหนดการพฒันา
หลกัสูตรโดยก าหนดกระบวนการตั้งแต่ตน้จนส าเร็จลุล่วง ขั้นตอนเหล่าน้ีตอ้งก าหนดเวลา                
ท่ีแน่นอน 
  5.  การเลือกบุคลากรมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ผูก้  าหนดแผนตอ้งก าหนด                     
ตวับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี 
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   วชิยั วงษใ์หญ่  (2554 : 43) ไดส้รุปแนวคิดและขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร มีดงัน้ี 
          1.  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ใชข้อ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม 
มาก าหนดจุดมุ่งหมาย หลกัการและโครงสร้าง และออกแบบหลกัสูตร โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบ 
           2.  ยกร่างเน้ือหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน                             
และแต่ละรายวชิา โดยปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวชิา คณะกรรมการฯ ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ
แต่ละสาขาวชิาเป็นผูก้  าหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค ์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
วางแผนการสอน ท าบนัทึก ผลิตส่ือการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
          3.  ทดลองใชห้ลกัสูตรในสถานศึกษาน าร่อง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
          4.  อบรมผูส้อน ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ขา้ใจหลกัสูตรใหม่ 
          5.  ปฏิบติัการสอน กิจกรรมการใชห้ลกัสูตรใหม่มี 4 ประการ คือ 
               5.1  การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน คือจดัท าวสัดุ ส่ือการสอน 
               5.2  ผูบ้ริหารจดัเตรียมส่ิงต่างๆ เช่น บุคลากร (ครู) วสัดุหลกัสูตร และบริการ
ต่างๆ 
               5.3  การสอน ผูส้อนประจ าการ ท าหนา้ท่ีด าเนินการสอน 
               5.4  การประเมินผล ประเมินทั้งผลการเรียนและหลกัสูตร แลว้น าไปแกไ้ข 
 ทิศนา แขมมณี  (2556 : 15)  ไดส้รุปกระบวนการพฒันาหลกัสูตรส าหรับผูเ้รียนทุกคน
โดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี  
  ขั้นท่ี  1  ก าหนดจุดหมายท่ีเหมาะสมและทา้ทายส าหรับผูเ้รียน คณะท างานตอ้งท า
ความเขา้ใจวา่อะไรเป็นความตอ้งการท่ีคาดหวงัใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมาย  
  ขั้นท่ี  2  การวเิคราะห์หลกัสูตรปัจจุบนัและชั้นเรียน  คณะท างานตอ้งรวบรวม               
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัวธีิการในการเรียนการสอนในปัจจุบนั  การประเมินการเรียนรู้  และส่ือการ
เรียนรู้  และความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน  โดยใหค้วามส าคญัในการท าความเขา้ใจ
ในภาพรวมเป็นชั้นเรียน 
  ขั้นท่ี  3  การใชก้ารออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้  คณะท างานร่วมกนัท าความเขา้ใจ
ในจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  และสภาพปัจจุบนัในการใชว้ิธีสอน  การประเมินและส่ือการเรียนรู้  
โปร์ไฟลช์ั้นเรียนและปัญหาอุปสรรคแลว้น ามาประยกุตใ์ชก้บั  3  องคป์ระกอบของการออกแบบ
สากลเพื่อการเรียนรู้  ในขั้นตอนน้ีคณะท างานตอ้ง   
   1.  ระบุวธีิสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และส่ือการเรียนรู้   
   2.  เขียนบทเรียน  หรือหน่วยการเรียนดว้ยแผนการออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้   
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   3.  รวบรวมและจดัการเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนบทเรียนการออกแบบ
สากลเพื่อการเรียนรู้  เพื่อเตรียมการใชส้อนบทเรียน 
  ขั้นท่ี  4  การสอนดว้ยบทเรียนหรือหน่วยการเรียน  การน าบทเรียนหรือหน่วย                     
การเรียนการออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้ไปใชส้อนในชั้นเรียน  มีขอ้เสนอแนะวา่การสอน                  
ควรเป็นครูผูส้อนในปัจจุบนัและครูผูส้อนท่ีช านาญพิเศษ การวางแผนการออกแบบสากล                           
เพื่อการเรียนรู้  น าไปลดปัญหาอุปสรรคของหลกัสูตร  ใหส้ภาพความเป็นจริงกบัผูเ้รียนแต่ละคน    
ในการเรียนรู้  ความน่าเช่ือถือในประสิทธิผลของการเรียนการสอนและการประยกุตท่ี์ทา้ทาย                 
และเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน  ทั้งหมดน้ีก็เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนและผูเ้รียน   
แต่ละคนมีความหา้วหนา้ในบทเรียน  ถา้บทเรียนประสบความส าเร็จกบัผูเ้รียนทุกคน  
คณะกรรมการการวางแผนส าหรับผูเ้รียนทุกคนเร่ิมกระบวนการในบทเรียนถดัไป                                      
ถา้มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบทเรียน  คณะกรรมการก็ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดปัญหา
อุปสรรคอีกคร้ังหน่ึง  ทั้งน้ีไม่มีบทเรียนใดส าหรับผูเ้รียนทุกคนและมีความเป็นสากล                                 
ในการออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้ไม่สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รียนทุกคน 
 ไทเลอร์ (Tyler. 1949 : 19) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการพฒันาหลกัสูตรและวางแผนการสอน
นั้น จะตอ้งตอบค าถาม 4 ประการ ดงัน้ี 
  1.  มีจุดประสงคท์างการศึกษาอะไรบา้ง ท่ีโรงเรียนควรแสวงหา 
  2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้ง ท่ีสามารถจดัข้ึนเพื่อช่วยใหบ้รรลุ
จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้น 
  3.  จะจดัระบบประสบการณ์ดงักล่าวน้ีอยา่งไร จึงจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  4.  จะประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอยา่งไร จึงจะตดัสินใจได้
วา่บรรลุถึงจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 ค าถามทั้ง 4 ประการน้ี ตรงกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการวางแผนหรือพฒันาหลกัสูตร    
4 ดา้น ตามล าดบัดงัน้ี 1) การตั้งเป้าประสงค ์ 2) การเลือกเน้ือหา 3) การสอน และ                                    
4) การประเมินผล ตามรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ การพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งเป็นไป
ตามล าดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นท่ี 1 การก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร เร่ิมดว้ยการก าหนดจุดประสงคช์ัว่คราว
โดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผูเ้รียน และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาวชิา             
มาช่วยก าหนดจุดประสงคอ์ยา่งคร่าวๆ ซ่ึงอาจมีมากกวา่ท่ีจะจดัเขา้ไวใ้นหลกัสสูตรไดท้ั้งหมด                
จึงควรกลัน่กรองใหเ้หลือไวเ้ฉพาะจุดท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกนั เป็นจุดประสงคข์ั้นสุดทา้ย                   
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หรือจุดประสงคท่ี์ใชจ้ริง ในการพิจารณากลัน่กรองจุดมุ่งหมายชัว่คราวนั้น จะใชห้ลกัจิตวทิยา                
การเรียนรู้และหลกัปรัชญามาประกอบการกลัน่กรอง 
  ขั้นท่ี 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน หลงัจากก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร
แลว้ ขั้นต่อมา ท าการเลือกประสบการณ์การเรียน อนัเป็นส่ือท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงจุดประสงค ์                   
ท่ีก าหนดไว ้ในการเลือกประสบการณ์การเรียนจะตอ้งค านึงถึง ล าดบัก่อนหลงั ความต่อเน่ือง             
และบูรณาการ (Integraty) ของประสบการณ์เหล่านั้น 
  ขั้นท่ี 3 การประเมินผล เป็นขั้นสุดทา้ยซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่ประสบการณ์การเรียน             
ท่ีจดัข้ึนนั้นบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 
 ทาบา (Taba. 1962 : 345) ไดเ้สนอรูปแบบการวางแผนกระบวนการสร้างและพฒันา
หลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนตามความเช่ือเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั
โดยก าหนดกระบวนการวางแผนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรไว ้7 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  การวนิิจฉยัความตอ้งการของผูเ้รียน ตอ้งเร่ิมจากการคน้หาความตอ้งการ                   
ของผูเ้รียนโดยวเิคราะห์ช่องวา่ง จุดบกพร่องและหลงัของผูเ้รียน 
  2.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลงัจากวเิคราะห์หาความตอ้งการของผูเ้รียนแลว้                 
ผูว้างแผนพฒันาหลกัสูตร ตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ โดยใชค้  าวา่เป้าหมายหรือจุดหมาย 
  3.  การเลือกเน้ือหา เน้ือหาท่ีก าหนดในแต่ละหวัขอ้จะตอ้งมาจากจุดมุ่งหมาย                       
ท่ีก าหนดไว ้
  4.  การเรียงล าดบัเน้ือหา การเลือกเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ จะตอ้งตดัสินใจ                              
วา่จะจดัล าดบัเน้ือหาอยา่งไร จึงจะเหมาะสมกบัวฒิุภาวะ ความพร้อม และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
  5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ผูว้างแผนหลกัสูตรจะตอ้งเลือกหรือก าหนด
วธีิการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนรู้เน้ือหาท่ีก าหนดไว ้
  6.  การเรียงล าดบัประสบการณ์การเรียนรู้ ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งหาวธีิการท่ีจดั   
และเรียงล าดบัใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ผสมกลมกลืนกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  7.  การก าหนดรู้แบบการประเมินผลและแนวทางในการปฏิบติัตามจุดมุ่งหมาย                 
ซ่ึงผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน                                  
รู้แบบการประเมินท่ีดี คือ การท่ีครูผูส้อนใชเ้ทคนิควธีิการหลายวธีิเหมาะกบัผูเ้รียน 
 ซายส์  (Zais. 1976 : 431) ไดเ้สนอหลกัการวางแผนการพฒันาหลกัสูตรไว ้4 ประการ 
ดงัน้ี 
                    1.  การเลือกเน้ือหาเป็นการคดัเลือกเน้ือหาสาระท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใน
หลกัสูตร 
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                    2.  การก าหนดยทุธวธีิการสอนเป็นการก าหนดวา่จะท าวธีิการสอนดว้ยวธีิใด                   
และมีกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยกระบวนการใด 
                    3.  การเรียงล าดบัเน้ือหาเป็นการน าเน้ือหาท่ีก าหนดในหลกัสูตร มาเรียงล าดบั
ก่อนหลงัอยา่งเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ 
                   4.  การพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้รียนรายบุคคลและหลกัการท่ีก าหนดมาแลว้  
 ครูส (Kruse. 2004 : 12)  ไดป้ระยกุตใ์ช ้ADDIE MODEL คือการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน กล่าวคือกระบวนการพฒันาโปรแกรมการสอน จากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดส้ินสุด                              
มีแบบจ าลองจ านวนมากมายท่ีนกัออกแบบการสอนใช ้และส าหรับตามความประสงคท์างการสอน
ต่างๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุป  เป็นขั้นตอนทัว่ไปได้
เป็น 5 ขั้น ประกอบไปดว้ย 
  1.  การวเิคราะห์ (Analysis)  ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอน                  
การออกแบบการสอนขั้นตอนอ่ืนๆ ในระหวา่งขั้นตอนน้ี คุณจะตอ้งระบุปัญหา ระบุแหล่ง         
ของปัญหา และวนิิจฉยัค าตอบท่ีท าได ้ขั้นตอนน้ีอาจประกอบดว้ยเทคนิคการวนิิจฉยัเฉพาะ                
เช่น การวิเคราะห์ความตอ้งการ(ความจ าเป็น)  การวเิคราะห์งาน การวเิคราะห์ภารกิจ ผลลพัธ์                
ของขั้นตอนน้ีมกัประกอบดว้ย เป้าหมาย และ รายการภารกิจท่ีจะสอน ผลลพัธ์เหล่าน้ีจะถูกน าเขา้
ไปยงัขั้นตอนการออกแบบต่อไป 
  2.  การออกแบบ (Design)  ขั้นตอนการออกแบบเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลลพัธ์                    
จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยทุธ์ส าหรับพฒันาการสอน ในระหวา่งขั้นตอนน้ี               
จะตอ้งก าหนดโครงร่างวธีิการใหบ้รรลุถึงเป้าหมายการสอน ซ่ึงไดรั้บการวินิจฉยัในระหวา่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ และขยายผลสารัตถะการสอน ประกอบดว้ยรายละเอียดแต่ละส่วน ดงัน้ี 
   2.1  การออกแบบบทเรียน (Courseware)  ซ่ึงจะประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test)  ส่ือ กิจกรรม                          
วธีิการน าเสนอ และแบบทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) 
   2.2  การออกแบบผงังาน (Flowchart) และการออกแบบบทด าเนินเร่ือง                    
(Story Board) 
   2.3  การออกแบบหนา้จอภาพ (Screen Design)การออกแบบหนา้จอภาพ 
หมายถึง การจดัพื้นท่ีของจอภาพเพื่อใชใ้นการน าเสนอเน้ือหา ภาพ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ              
ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา มีดงัน้ี 
    2.3.1  การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 
    2.3.2  การจดัพื้นท่ีแต่ละหนา้จอภาพในการน าเสนอ 
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    2.3.3  การเลือกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
    2.3.4  การก าหนดสี ไดแ้ก่ สีของตวัอกัษร (Font Color) สีของฉากหลงั 
(Background) สีของส่วนอ่ืน ๆ 
    2.3.5  การก าหนดส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชบ้ทเรียน 
  3.  การพฒันา (Development)  ขั้นตอนการพฒันาสร้างข้ึนบนบนขั้นตอนการ
วเิคราะห์และการออกแบบ จุดมุ่งหมายของขั้นตอนน้ีคือ สร้างแผนการสอนและส่ือของบทเรียน  
ในระหวา่งขั้นตอนน้ีคุณจะตอ้งพฒันาการสอน และส่ือทั้งหมดท่ีใชใ้นการสอน และเอกสาร
สนบัสนุนต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ เช่น เคร่ืองมือสถานการณ์จ าลอง                   
และซอฟตแ์วร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบดว้ยรายละเอียดแต่ละส่วน ดงัน้ี 
   3.1  การเตรียมการ เก่ียวกบัองคป์ระกอบดงัน้ี 
    3.1.1  การเตรียมขอ้ความ 
    3.1.2  การเตรียมภาพ 
    3.1.3  การเตรียมเสียง 
    3.1.4  การเตรียมโปรแกรมจดัการบทเรียน 
   3.2  การสร้างบทเรียน หลงัจากไดเ้ตรียมขอ้ความ ภาพ เสียง และส่วนอ่ืน 
เรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์จดัการ                                 
เพื่อเปล่ียนบทด าเนินเร่ืองให้กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   3.3  การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลงัจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ในขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นตน้ของบทเรียน 
  4.  การน าไปใช ้ (Implementation)  เป็นขั้นตอนการด าเนินการใหเ้ป็นผล หมายถึง            
การน าส่งท่ีแทจ้ริงของการสอน ไม่วา่จะเป็นรูปแบบชั้นเรียน หรือหอ้งทดลอง หรือรูปแบบ                   
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานก็ตาม จุดมุ่งหมายของขั้นตอนน้ีคือการน าส่งการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ขั้นตอนน้ีจะตอ้งใหก้ารส่งเสริมความเขา้ใจของผูเ้รียนในสารปัจจยัต่างๆ 
สนบัสนุนการเรียนรอบรู้ของผูเ้รียนในวตัถุประสงคต่์างๆ และ เป็นหลกัประกนัในการถ่ายโอน
ความรู้ของผูเ้รียนจากสภาพแวดลอ้มการเรียนไปยงัการงานไดเ้ป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์             
ไปใช ้โดยใชก้บักลุ่มตวัอยา่งมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นตน้ หลงัจากนั้น 
จึงท าการปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 
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  5. การประเมินผล  (Evaluation)  การเปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนแบบปกติ              
โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนดว้ยบทเรียน ท่ีสร้างข้ึน 1 กลุ่ม และเรียนดว้ยการสอนปกติ               
อีก 1 กลุ่ม หลงัจากนั้นจึงให้ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่ม ท าแบบทดสอบชุดเดียวกนั และแปลผลคะแนน             
ท่ีได ้สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียนขั้นตอนน้ีวดัผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สอน การประเมินผลเกิดข้ึนตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมด กล่าวคือ ภายในขั้นตอน
ต่างๆ และระหวา่งขั้นตอนต่างๆ และภายหลงัการด าเนินการใหเ้ป็นผลแลว้ การประเมินผล                  
อาจจะเป็นการประเมินผลเพื่อพฒันา (Formative Evaluation) หรือการประเมินผลรวม (Summative 
Evaluation) โดยสองขั้นตอนน้ีจ าด าเนินการดงัน้ี 
   5.1  การประเมินผลเพื่อพฒันา (Formative Evaluation)  ด าเนินการต่อเน่ือง           
ในภายในและระหวา่งขั้นตอนต่างๆ จุดมุ่งหมายของการประเมินผลชนิดน้ี คือ เพื่อปรับปรุง                
การสอนก่อนท่ีจะน าแบบฉบบัขั้นสุดทา้ยไปใชใ้หเ้ป็นผล 
   5.2  การประเมินผลรวม (Summative Evaluation)  โดยปกติเกิดข้ึนภายหลงั            
การสอน เม่ือแบบฉบบัขั้นสุดทา้ยไดรั้บการด าเนินการใชใ้หเ้ป็นผลแลว้ การประเมินผลประเภทน้ี
จะประเมินประสิทธิผลการสอนทั้งหมด ขอ้มูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมกัจะถูกใช ้                 
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการสอน  
 สรุปไดว้า่  การวิจยัคร้ังน้ียดึทฤษฎีของไทเลอร์  กล่าววา่  แนวคิดในการสร้างและพฒันา
หลกัสูตร คือ การก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตรโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผูเ้รียน 
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา  มาท าการเลือกประสบการณ์การเรียนท่ีจะท าให้
บรรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และท าการประเมินผลซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่ประสบการณ์การเรียนท่ี
จดัข้ึนนั้นบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 
 ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
 ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  ควรมีการวางแผนเพื่อพิจารณาวา่ผูเ้รียน
เป็นใคร มีคุณลกัษณะพื้นฐานอยา่งไร ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนคร้ังนั้นอยา่งไร จะใชว้ธีิ                   
การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ และวธีิการประเมินผลการเรียนอะไรบา้ง จึงจะสามารถ
ท าใหก้ารสอนนั้นบรรลุเป้าหมาย คือ ภายหลงัเรียนแลว้รู้ เขา้ใจ จดจ า น าไปใช ้ท าได ้สร้างสรรค ์
ส่ิงใหม่ไดเ้ป็นตน้ ดงันั้นส่ิงท่ีควรพิจารณาในการออกแบบการเรียนการสอน  โดยมีนกัวชิาการ             
และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 ทิศนา แขมมณี (2555 : 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออกแบบการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมทาง
ธรรมชาติของมนุษยใ์นการท่ีจะช่วยเหลือกนัและกนัในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเพื่อประโยชน์
ในการด ารงชีวติ ในยคุแรก ๆ การสอนมีลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเช่ือ ทกัษะ
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และเจตคติในยคุนั้นเช่ือวา่ความสามารถท่ีสอนผูอ่ื้นไดเ้ป็นความสามารถพิเศษเฉพาะท่ีบางคน                    
มีเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด ไม่สามารถฝึกฝนกนัไดก้ารสอนในช่วงน้ีจึงมีลกัษณะเป็นศิลป์
มากกวา่ศาสตร์ ซ่ึงความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
  1.  ก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิม
เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  2.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั                      
และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 
  3.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนรวมในการออกแบบการเรียนรู้ การจดักิจกรรม                
และการประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยบูรณาการอยา่งสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกนั 
  5.  มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และปรับใช ้                    
ตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
  6.  ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใชปรับปรุง /พฒันา 
 ฐาปณีย ์ ธรรมเมธา (2557 : 35)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การออกแบบการเรียนการรู้เป็น
กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ โดยมีการวเิคราะห์องคป์ระกอบการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนการสอน ส่ือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล เพื่อใหผู้ส้อนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการออกแบบ              
การเรียนการสอนจะช่วยใหผู้ส้อนวางแผนการสอนอยา่งมีระบบ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความส าเร็จผูส้อนตอ้งพิจารณาหลกัการในการออกแบบการเรียนรู้ 
คือ 
  1.  การออกแบบและพฒันาการเรียนรู้น้ีเพื่อใคร ใครเป็นผูเ้รียนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ผูอ้อกแบบควรมีความเขา้ใจและรู้จกัลกัษณะของกลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นเป้าหมายในการเรียนอีเลิร์นนิง 
  2.  ตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนอะไร มีความรู้ความเขา้ใจ และ/หรือ มีความสามารถอะไร 
ผูส้อนจึงตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนให้ชดัเจน 
  3.  ผูเ้รียนจะเรียนรู้เน้ือหาวชิานั้น ๆ ไดดี้ท่ีสุดอยา่งไร ควรใชว้ธีิการและกิจกรรม             
การเรียนรู้อะไรท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ได ้และมีส่ิงใดท่ีตอ้งค านึงถึงบา้ง 
  4.  เม่ือผูเ้รียนเขา้สู่กระบวนการเรียน จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูเ้รียนมีการเรียนรู้                
เกิดข้ึน และประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ จะใชว้ธีิใดประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 สมจิต จนัทร์ฉาย (2557 : 1) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพของนกัเรียนเป็นผลท่ีเกิดจากคุณภาพ
ของการจดัการเรียนการสอนของครู คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนมาจากความสามารถ             
ในการออกแบบการเรียนการสอนและการน าแผนการเรียนการสอนท่ีออกแบบไวดี้แลว้ไปใช้               
กบันกัเรียน การจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งหวงัผลการเรียนรู้จึงมิใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามยถากรรม             
หรือโดยความบงัเอิญ แต่ตอ้งอาศยัการออกแบบการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี การออกแบบการ
เรียนการสอนจึงเป็นสมรรถภาพท่ีส าคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพครูในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึง                      
ความเป็นมาและความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบการเรียน 
การสอน รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรและการออกแบบ            
การเรียนการสอน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการออกแบบการเรียนการสอน  ในการออกแบบการ
เรียนรู้มีหลกัการพื้นฐานท่ีผูอ้อกแบบการเรียนการสอนควรค านึงถึงเพื่อช่วยใหก้ารออกแบบการ
เรียนรู้มีคุณภาพ ดงัน้ี  
  1.  ค  านึงถึงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายส าคญั การออกแบบการเรียนการ
สอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มากกวา่กระบวนการสอน ผูอ้อกแบบการเรียน
การสอนจะตอ้งพิจารณาผลการเรียนรู้อยา่งชดัเจน เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการเลือก
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.  ค  านึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน เวลาท่ีใชคุ้ณภาพการสอน เจตคติและความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน                    
ปัจจยัเหล่าน้ีควรน ามาพิจารณาในการออกแบบการเรียนการสอน 
  3.  รู้จกัประยกุตใ์ชห้ลกัการเรียนการสอน วธีิสอน รูปแบบการเรียนการสอน                 
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัวยัของผูเ้รียนและเน้ือหาสาระ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น                             
ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและจิตใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.  ใชว้ธีิการและส่ือท่ีหลากหลาย ผูอ้อกแบบการเรียนการสอนควรเลือกใชส่ื้อ              
ท่ีช่วยใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความแตกต่าง                         
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
  5.  มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพควรไดรั้บการพฒันา             
อยา่งต่อเน่ืองเร่ิมจากการวางแผน การน าไปทดลองใชจ้ริง และน าผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ
จากผูเ้รียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากข้ึน การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเช่นน้ี                       
จะท าใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพ 
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  6.  มีการประเมินผลครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และน่าสนใจมากข้ึน การประเมินผลผูเ้รียน ไม่ควรมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทราบผล            
การเรียนรู้ของผูเ้รียนเท่านั้น แต่ควรใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน าไปพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  7.  องคป์ระกอบการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์กนั องคป์ระกอบการเรียน                   
การสอน เช่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล                              
ควรมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั และเหมาะสมกบัผูเ้รียนและบริบทการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 
 เรณุมาศ มาอุ่น (2559 : 171)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การออกแบบการเรียนรู้ ผูอ้อกแบบจะตอ้งคิด
อยา่งนกัประเมินผลโดยเร่ิมตั้งค  าถามวา่ เม่ือเรามีความชดัเจนวา่เป้าหมายในการเรียนรู้ คือ                  
ความเขา้ใจ อะไรคือหลกัฐานวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงไม่ใช่เพียงความเขา้ใจ
อยา่งผวิเผินหรือฉาบฉวย เราจะแสวงหาหลกัฐานเหล่าน้ีไดท่ี้ไหน จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัผล
ประเมินผลอะไร ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นสาระส าคญัในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ต่อไป                           
เม่ือเราตระหนกัวา่ผูเ้รียนท่ีเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง จะสามารถอธิบาย แปลความ น าไปประยกุต ์           
ใช ้สามารถมีมุมมองท่ีหลากหลาย เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น และมีความเขา้ใจตนเอง                
การออกแบบการเรียนรู้จะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสแสดงความสามารถเหล่าน้ีอยา่งครบถว้น
ตั้งแต่ การอธิบาย การแปลความและการน าไปประยกุตใ์ช ้ตลอดจนน าเสนอความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง 
โดยน าเสนอมุมมองท่ีหลากหลาย ความเขา้ใจผูอ่ื้นและความเขา้ใจตนเอง ดงัน้ี 
  1.  ความสามารถในการอธิบาย  ผูเ้รียนสามารถอธิบายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง          
มีเหตุมีผลเป็นระบบ และสามารถคาดการณ์ไปสู่อนาคต 
  2.  ความสามารถในการแปลความ  ผูเ้รียนสามารถแปลความไดอ้ยา่งมีความหมาย 
ทะลุปรุโปร่ง ตรงประเด็น กระจ่างชดั 
  3.  ความสามารถในการน าสู่การปฏิบติั  ผูเ้รียนสามารถน าสู่การปฏิบติัได ้                        
อยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ คล่องแคล่ว ยดืหยุน่ และสง่างาม 
  4.  ความสามารถในการมองจากมุมมองท่ีหลากหลาย  ผูเ้รียนสามารถมีมุมมอง             
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ แจ่มชดั ลึกซ้ึง มีความ  เป็นไปได ้แปลกใหม่ 
  5.  ความสามารถท่ีจะเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น  ผูเ้รียนมีความละเอียดอ่อน                
เปิดเผย  สนองตอบต่อผูอ่ื้น รับฟัง และระมดัระวงัท่ีจะไม่กระทบกระเทือนผูอ่ื้น 
  6. ความรู้จกัตนเอง ผูเ้รียนมีความตระหนกัรู้ สามารถประมวลขอ้มูลจากแหล่ง                   
ท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความฉลาดเฉลียว 
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 ดิค และคาเรย ์(Dick & Carey. 2001 : 9) ไดเ้สนอขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้              
อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเหมาะส าหรับใชใ้นการปฏิบติังานและเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง                           
เพราะมีขั้นตอนท่ีแน่นอน ชดัเจน ในการออกแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบของดิคและคาเรย ์                 
มี 10 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  1.  ประเมินความตอ้งการเพื่อใชใ้นการก าหนดเป้าหมาย  
  2.  วเิคราะห์การเรียนการสอน  
  3.  วเิคราะห์ผูเ้รียนและบริบทการเรียนรู้  
  4.  เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงปฏิบติั 
  5.  พฒันาเคร่ืองมือในการประเมินผล 
  6.  พฒันากลยทุธ์การเรียนการสอน จากขอ้มูลทั้ง 5 ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้น าไปใช้
ใน การก าหนดขั้นตอนในการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดประสงคป์ลายทางท่ีตั้งไว ้
  7.  พฒันาและเลือกส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  8.  ออกแบบและประเมินความกา้วหนา้ 
  9.  การปรับปรุงการสอน 
  10.  การประเมินผลสรุป 
 วกิกินส์ (Wiggins. 2005 : 15)  ไดอ้อกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design                           
หรือการออกแบบยอ้นกลบั  เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดหลกัฐาน                  
การแสดงออกของผูเ้รียน กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
หรือตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก่อน (Standard Based Curriculum) แลว้จึงออกแบบการจดั                   
การเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถและแสดงความรู้ความสามารถตามหลกัฐาน                      
การแสดงออกของผูเ้รียน/กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีก าหนดไว ้                                   
ซ่ึงมีการด าเนินการดงัน้ี 
  1.  วเิคราะห์สาระและมาตรฐานในการเรียนรู้ 
  2.  ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
  3.  จดัท าสาระการเรียนรู้ 
  4.  จดัท าค าอธิบายรายวชิา 
  5.  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
  6.  วางแผนการเรียนรู้  
 ความเขา้ใจทั้ง 6 ดา้นช่วยในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อยา่งไร ในการออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ ไดเ้สนอแนวทางท่ีมีช่ือยอ่วา่  W H E R E   โดยเร่ิมจาก 



55 
 
  1.  W (Where are We Heading?) เป้าหมายหรือ ทิศทางของหน่วยการเรียนรู้  
ทิศทางจะไปทางใด เม่ือจบแลว้ ผูเ้รียนจะเขา้ใจเร่ืองอะไร ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ
อยา่งไร หน่วยการเรียนน้ีเช่ือมโยงกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีผา่นมาอยา่งไร จะแบ่งเวลา                         
และเตรียมแผนการเรียนอยา่งไร จะใชเ้กณฑใ์นการประเมินผลงานท่ีน าเสนออยา่งไร จุดเด่น 
จุดอ่อนของผูเ้รียนเป็นอยา่งไร และจะพฒันา ต่อยอด เติมเตม็อยา่งไร 
  2.  H (Hook the Students through Engaging and Provocative Entry Points.)  
ตรึงผูเ้รียนไวใ้หไ้ดด้ว้ยกิจกรรมท่ีดึงดูด และทา้ทาย แมจ้ะเป็นท่ีทราบดีวา่การเรียนรู้ไปสู่ 
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงตอ้งอาศยัความมีวนิยัในตนเองและความเพียรพยายามท่ีจะรอคอยผล 
แห่งการเรียนรู้ แต่นกัเรียน ส่วนใหญ่ขาดความสนใจท่ีจะทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าว  
ท่ีผา่นมา เราจึงตอ้งสร้างแรงจูงใจจากภายนอก เช่น การใหร้างวลั สิทธิพิเศษ หรือการลงโทษ  
แต่ผูเ้ขียนไดเ้สนอวา่มีวธีิท่ีจะสร้างแรงจูงใจจากเน้ือหาสาระ หรือตวัผูเ้รียนเองโดยการออกแบบ
การเรียนรู้ใหน่้าสนใจข้ึน โดยไม่ตอ้งลดความเขม้ขน้ของเน้ือหาสาระ หากเช่ือมโยงการเรียนรู้ 
สู่ประเด็นทีมีความหมายในชีวติจริง และน่าสนใจ การเรียน ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งน่าเบ่ือหน่าย   
  3.  E (Explore and Enable/Equip) การวเิคราะห์ และส่งเสริม ขั้นตอนต่อไป                 
ในการออกแบบคือ การคดัเลือกเน้ือหาท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน มีความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและกวา้งไกล              
โดยพิจารณา 
   3.1  เน้ือหาท่ียงัไม่ชดัเจน หรือเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 
   3.2  เน้ือหาท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาใหลึ้กและกวา้งยิง่ข้ึน 
   3.3  ช่วยใหศึ้กษาจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
   3.4  วเิคราะห์ประเด็นหลกัอยา่งลึกซ้ึง 
   3.5  ช่วยใหเ้รียนรู้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและพฒันาทกัษะ                  
ท่ีจ  าเป็น 
   3.6  ก าหนดผลงานท่ีเป็นเป้าหมายปลายทาง 
   3.7  ส่งเสริมใหมี้โอกาสไดป้ระสบการณ์ตรงเพื่อใหส้าระท่ีเรียนรู้                              
มีความหมายต่อผูเ้รียน 
  4.  R  (Reflection and Rethink)  การใคร่ครวญและทบทวน  ผูเ้รียนจะพฒันา                
ความเขา้ใจไปสู่ระดบัสูงข้ึน จ าเป็นตอ้งมีโอกาสหวนกลบัมาวเิคราะห์และทบทวนสาระหลกั               
ท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ หลงัจากนกัเรียนไดพ้ฒันาพื้นฐานความเขา้ใจ แนวคิด หรือทฤษฎีเบ้ืองตน้             
แลว้อาจส่งเสริมใหท้บทวนและต่อยอดไดอี้กหลายวธีิ เช่น 
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   4.1  เช่ือมโยงไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึง แต่ไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว                   
เพื่อขยายฐานความเขา้ใจใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
   4.2  ใหล้องมองจากมุมมองอ่ืนๆ เช่น หนงัสือ ทฤษฎี หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ  
   4.3  ใหศึ้กษาขอ้มูล เหตุการณ์ท่ีผดิเพี้ยนไปจากปกติ 
  5.  E  (Exhibit and Evaluate)  การน าเสนอและประเมินผล การเตรียมการ                       
เร่ืองการน าเสนอผลงานและการประเมินตั้งแต่ตน้ จะช่วยใหค้รูไดต้รวจสอบวา่ส่ิงท่ีประเมิน
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ทั้งยงัเป็นการส่งสัญญาณให้นกัเรียนไดท้ราบวา่ อะไรคือ
ประเด็นหลกัในการสอนในหน่วยน้ี ผลงานระดบัใดถือวา่ผา่น ดี และดีเยีย่ม บ่อยคร้ังนกัเรียน             
มกัถามวา่ถา้จะท าคะแนนใหไ้ดดี้ จะตอ้งท าอยา่งไร ในมุมกลบั เราอาจยอ้นถามนกัเรียนไดว้า่              
หากนกัเรียนมีความเขา้ใจ ในเร่ืองน้ี จะมีผลงาน หรือขอ้บ่งช้ีอะไร ในการน าเสนอผลงาน                      
และการประเมิน จะตอ้งพยายามเนน้สภาพความเป็นจริง ความสามารถท่ีปฏิบติัจริง และผลงานจริง
ท่ีมีบริบท มีเป้าหมายชดัเจน และมีผูช้ม โดยประเมินผลจากคุณภาพ และประสิทธิผลของผลงาน
นั้น ๆ 
  และการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นการออกแบบการเรียนรู้                 
ท่ียอ้นกลบั เร่ิมตน้จากปลายทางท่ีผลผลิตท่ีตอ้งการ โดยน าการวดัผลมาเป็นหลกั จากนั้น                         
จึงออกแบบหลกัสูตรและแผนการเรียนการสอน ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward 
Design มี 3 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนท่ี 1  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือประเด็นการเรียนรู้หรือเป้าหมาย              
การเรียนรู้ 
   ขั้นตอนท่ี 2  จดัท าผงัการประเมินหรือวเิคราะห์ร่องรอยผลงานท่ีจะเกิดข้ึน                
กบัผูเ้รียน 
   ขั้นตอนท่ี 3  ออกแบบการเรียนรู้ 
 เมเกอร์ (Mager. 2005 : 10)  ไดอ้อกแบบการเรียนการรู้แบบสามญั (A Common Model              
of Instructional Design)  ท่ีไดต้ั้งค  าถามพื้นฐานส าหรับนกัออกแบบการเรียนการสอน                         
ท่ีจะตอ้งหาค าตอบ ดงัน้ี 
  1.  เราก าลงัจะไปไหน (อะไรคือเป้าหมายของการเรียนการสอน) 
  2.  เราจะบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร (อะไรคือกลยทุธ์และส่ือกลาง) 
  3.  เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่บรรลุเป้าหมายแลว้ (เคร่ืองมือการประเมินเป็นอยา่งไร                
เราจะประเมินและปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์การสอนอยา่งไร) 
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  จากค าถามขา้งตน้น ามาก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัในกระบวนการออกแบบ
การเรียนการรู้ เป็น 3 ขั้นตอน ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ดงัน้ี  
   ขั้นท่ี 1  การวเิคราะห์การเรียนการสอน เพื่อก าหนดเป้าหมายท่ีจะไป                                
ส่ิงท่ีผูป้ระเมินควรวเิคราะห์  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มหรือบริบทในการเรียนรู้ (Learning Contexts)              
ตวัผูเ้รียน (Learner) และภาระงาน (Learning Task) หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนควรรู้และควรท าได ้
   ขั้นท่ี 2  การออกแบบการเรียนการสอน เพื่อตอบค าถามวา่เราจะไปถึงเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งไร  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูอ้อกแบบการเรียนการสอนจะตอ้งพิจารณาถึงส่ือและกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีใชส้ร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงการจดัล าดบัก่อนหลงั
ของการน าเสนอกิจกรรมและการบริหารชั้นเรียน เช่น จะจดัใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งไร เช่น                          
การเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย หรือการเรียนเป็นรายบุคคล เป็นตน้ ขั้นน้ีจึงเป็นขั้นท่ีผูอ้อกแบบ
ตอ้งพิจารณาวา่จะด าเนินการเรียนการสอนอยา่งไร 
   ขั้นท่ี 3  การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อตอบค าถามวา่จะรู้ไดอ้ยา่งไร                  
วา่ไปถึงเป้าหมายแลว้  ขั้นน้ีเป็นการประเมินทั้งการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน                    
การประเมินผลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ คือการประเมินระหวา่งด าเนินการหรือการประเมิน
ความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) คือ                 
การประเมินหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการ การประเมินความกา้วหนา้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าขอ้มูลมาใช้
ในการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน ส่วนการประเมินผลสรุปมีจุดมุ่งหมายเพื่อตดัสินผล              
การด าเนินการและตดัสินผลการเรียนรู้วา่ไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งไร 
 เดิร์กสัน (Dirksen 2016 : 85)  พดูถึงการออกแบบการเรียนรู้ไวว้า่ เป้าหมาย                              
ของการออกแบบการเรียนรู้ท่ีดี คือ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถใหม่ หรือพฒันาความสามารถเดิม
ใหดี้ข้ึนผา่นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไดรั้บ และน าความสามารถเหล่าน้ีไปใชใ้นโลกความเป็นจริง 
ช่วยใหผู้เ้รียนไดท้  าในส่ิงท่ีตอ้งการได ้จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้ไม่ไดห้มายความถึงการมีความรู้       
เพียงอยา่งเดียว แต่การเรียนรู้เกิดจากการไดรั้บ “ประสบการณ์” บางอยา่ง ซ่ึงการเขา้ร่วมอบรม                  
หรือเรียนหลกัสูตรบริหารธุกิจก็เป็นประสบการณ์รูปแบบหน่ึง และการไดรั้บการถ่ายทอดความรู้
จากผูเ้ช่ียวชาญก็เป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ คือ                          
การออกแบบประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา
ความสามารถ และน าความสามารถนั้นไปช่วยท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะท าในชีวติจริง  
หากตอ้งการใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ ก็ตอ้งพิจารณาวา่ผูเ้รียนควร                                
มีความสามารถในเร่ืองอะไรบา้งท่ีจะช่วยใหท้  าธุรกิจไดส้ าเร็จ และปัจจุบนัความสามารถเหล่านั้น         
มีอยูใ่นตวัผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด และควรไดรั้บประสบการณ์ในรูปแบบใดบา้ง ใชก้ารบรรยาย           
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ใหค้วามรู้เพียงอยา่งเดียวพอหรือไม่ หรือตอ้งใชกิ้จกรรมอ่ืนเขา้มาช่วยเสริม เพื่อพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียน และน าความสามารถเหล่านั้นกลบัไปใชใ้นการท าธุรกิจภายหลงัเรียนจบ
หลกัสูตรแลว้ส่ิงส าคญัคือ “ลงมือท า”  
  นอกจากน้ี ไดก้ล่าวอีกวา่ ประสบการณ์เรียนรู้เปรียบเสมือนการเดินทาง                        
หรือ Journey(s) โดยมีจุดเร่ิมตน้การเดินทางคือส่ิงท่ีผูเ้รียนเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั และจุดหมาย
ปลายทางคือความส าเร็จ ซ่ึงไม่ใช่แค่รู้มากข้ึน แต่คือการไดล้งมือท ามากข้ึน 
  ฉะนั้น การท่ีคนๆ หน่ึงจะกา้วไปเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือประสบความส าเร็จนั้น                 
ตอ้งผา่นกระบวนการหรือประสบการณ์การเรียนรู้คร้ังแลว้คร้ังเล่า ไม่ใช่แค่มีความรู้มากข้ึน                   
แต่ตอ้งน าไปสู่การลงมือท ามากข้ึน ยิง่ท  ามาก ยิง่มีประสบการณ์มาก ยิง่เกิดการเรียนรู้มากข้ึน                  
ส่ิงเหล่าน้ีต่างหากท่ีจะช่วยใหก้า้วไปสู่การเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือสามารถลงมือท าบางส่ิงบางอยา่ง            
ไดส้ าเร็จเพราะการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่คือการลงมือท า 
 สรุปไดว้า่  การวิจยัคร้ังน้ียดึทฤษฎีของ วกิกินส์ กล่าววา่  ความรู้ ความสามารถ                          
ในการออกแบบการเรียนรู้นั้นมีการก าหนดการออกแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิมเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียน               
เป็นรายบุคคล  ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และความตอ้งการของผูเ้รียน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม                             
ในการออกแบบการเรียนรู้ จดัท าสาระการจดัการเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชาอยา่งเป็นระบบ              
โดยบูรณาการสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัและมีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์ อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นจดัการใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่                   
โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั เกิดความเขา้ใจ              
และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนั และมีคุณสมบติัตามกบัเป้าหมาย                      
ของการจดัการศึกษาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยมีนกัวชิาการ                    
และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 อนงค ์วิเศษสุวรรณ์ (2552 : 2) ไดก้ล่าวไวว้า่  หอ้งเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น                  
ครูตั้งเป้าหมายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากกวา่                            
การใหผู้เ้รียนฟังครูบรรยายตลอดบทเรียน ครูจะใชเ้วลาไม่มากใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ แนะแนว                      
ทางเวลาส่วนใหญ่จะเนน้ให้ผูเ้รียนได ้ท ากิจกรรม เช่น อภิปรายกลุ่มยอ่ย ศึกษาขอ้มูล จากต ารา 
หอ้งสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต ระดมความคิด สร้างโครงการ ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมุติ



59 
 
การแกปั้ญหา ทั้งหมดน้ี อยูบ่นฐานความคิดวา่ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดด้ว้ยการเรียนอยา่งมีส่วนร่วม 
(Active) มากกวา่การเรียนแบบรับฟัง (Passive) ฟังหรือรับรู้จาก ส่ิงท่ีครูสอน เป็นเวลานาน                   
การเรียนอยา่งมี ส่วนร่วม จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะพยายามเขา้ใจ
ความรู้ท่ีครูน ามาสอน  การจดัการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั ไดเ้ปล่ียนวธีิการสอน                
แบบบรรยายมาเป็นการสอนแบบเนน้การเรียนจากปัญหา โดยเฉพาะในสาขาแพทยศาสตร์                   
ธุรกิจ และการผลิตครู นกัศึกษาแพทยใ์นปัจจุบนัจะเรียนจากการศึกษาปัญหา การอภิปราย 
การศึกษาคน้ควา้ ต าราแพทย ์หรือ อินเทอร์เน็ต เพื่อหาขอ้มูล เก่ียวกบัสาเหตุอาการของโรค                 
ก่อนท่ีจะวนิิจฉยั และหาวธีิการรักษา ซ่ึงในอดีตนกัศึกษาจะตอ้งฟังการบรรยาย เร่ือง กายวภิาค
ศาสตร์ มิญชวทิยา (ศึกษาเซลและเน้ือเยือ่) ชีวเคมี ก่อนท่ีจะมีโอกาสไดป้ฏิบติัจริงในการรักษา
คนไข ้ส่วนนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์ ไดรั้บการฝึกใหมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้              
ดว้ยตนเอง ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ตลอดจนรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนโดยเนน้ประสบการณ์ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 32) กล่าวไวว้า่  การจดัการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีรายการพฤติกรรม ดงัน้ี 
  1.  จดัท าฐานขอมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.  ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็                     
ตามศกัยภาพ 
  3.  จดักิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะ
ของผเูรียน 
  4.  ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข                
และพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  5.  ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนในการจดัการเรียนรู้ 
  6.  พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน 
 สุวทิย ์ มูลค า และคณะ (2554 : 166)  กล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั มี 6 ส่วนท่ีส าคญั คือ  
  1.  ก าหนดวตัถุประสงค ์ 
  2.  เลือกเน้ือหาวชิา  
  3.  ประเมินพฤติกรรมก่อนการเรียน  
  4.  การด าเนินการสอนซ่ึงควบคลุมการพิจารณากลวธีิการสอน การจดักลุ่มผูเ้รียน               
การจดัห้องเรียน การจดัเวลาเรียนและเลือกแหล่งวชิาการ  
  5.  การประเมินผลการเรียน 
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  6.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อป้อนกลบัไปใชใ้นการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ 
 วจิารณ์ พานิช (2555 : 33)  กล่าวไวว้า่  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั                  
จะตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  1.  การตั้งจุดประสงคก์ารสอน เป็นองคป์ระกอบส าคญัอนัดบัแรกของการสอน                  
ท  าให ้ผูส้อนทราบวา่จะสอนเพื่ออะไร ใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด                         
เป็นการสอนท่ีมี เป้าหมาย ขณะเดียวกนัการตั้งจุดประสงคก์ารสอนจะเกิดประโยชน์ต่อผูส้อน              
ในการเตรียมเน้ือหา การสอน การเลือกใชว้ธีิสอน เลือกใชส่ื้อการสอน และการวดัผล                            
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบั จุดประสงคก์ารสอน 
  2.  การก าหนดเน้ือหา องคป์ระกอบน้ี รวมถึงการเลือกการจดัล าดบัเน้ือหาท่ีสอน  
ดว้ยการก าหนดเน้ือหาจะให้ท าใหผู้ส้อนทราบไดว้า่จะสอนอะไร ผูเ้รียนควรไดรั้บประสบการณ์ 
ใดบา้งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้น้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัเช่นกนั เพราะท าใหผู้ส้อน 
ทราบวา่ผูส้อนจะสอนอยา่งไร ใชว้ธีิการใดในการเสนอเน้ือหาหรือสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
ซ่ึงจะตอ้งใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม 
  3.  การใชส่ื้อการสอน ส่ือการสอนเป็นส่วนส าคญัในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ได ้ชดัเจนและเร็วข้ึน ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจไดดี้ ส่ือการสอนท่ีดีจะช่วยใหก้ารสอนด าเนินไป 
อยา่งราบร่ืนและสะดวกคล่องตวัแก่ผูเ้รียน การเตรียมส่ือการสอนท าใหผู้ส้อนทราบวา่จะใชอ้ะไร 
ช่วยสร้างประสบการณ์แก่ผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 
  4.  การวดัประเมินผล องคป์ระกอบน้ีช่วยใหผู้ส้อนทราบวา่ การสอนท่ีผา่นมานั้น 
บรรลุผลหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ตอนใด 
หรือจุดประสงคใ์ดบา้งท่ียงัไม่บรรลุ ท าใหผู้ส้อนสามารถแกไ้ขขอ้พบพร่องไดต้รงจุด การวดัผล 
ประเมินผลน้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนและผูส้อน ผูส้อนจึงตอ้งการวดัผลประเมินผลทุกคร้ังท่ีสอน 
 ทิศนา แขมมณี (2556 : 34)  ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model) หรือ รูปแบบการประสานหา้แนวคิด ซ่ึงไดพ้ฒันา
รูปแบบจากประสบการณ์ในการสอนมากวา่ 30 ปี และพบวา่แนวคิดจ านวนหน่ึงสามารถใชไ้ดผ้ลดี                   
ตลอดมา จึงไดน้ าแนวคิดเหล่านั้นมาประสานกนัเกิดเป็นแบบแผนข้ึน แนวคิดดงักล่าว ไดแ้ก่ 
แนวคิดการสร้างความรู้ แนวคิดกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเก่ียวกบั              
ความพร้อมในการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และแนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอน
ความรู้ เม่ือน าแนวคิดดงักล่าวมาจดัการเรียนการสอนพบวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนไดค้รบ                         
ทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยหลกัการของโมเดลซิปปา                   
ไดย้ดึหลกัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในตวัหลกัการคือการช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้                
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ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้               
ใหม้ากท่ีสุด มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและไดเ้รียนรู้จากกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้                  
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ร่วมกบัการผลิตผลงาน                          
ซ่ึงมีความคิดสร้างสรรคท่ี์หลากหลายและสามารถน าความรู้ ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ให้นกัเรียน
เป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองตามแนวคิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)                   
โดย CIPPA  มีดงัน้ี 
  1.  C มาจากค าวา่ Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ 
Constructivism กล่าว คือ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง            
ท  าความเขา้ใจ เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ตนเอง และคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง เป็นกิจกรรม               
ท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  
  2.  I มาจากค าวา่ Interaction หมาย ถึง การช่วยใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น                
และส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั บุคคล               
และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ไดรู้้จกักนัและกนั ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ ความคิด
ประสบการณ์ แก่กนัและกนัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนทางสังคม  
  3.  P มาจากค าวา่ Physical Participation หมาย ถึง การช่วยใหผู้เ้รียนมีบทบาท                     
มีส่วนร่วมทางดา้นร่างกาย ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการท ากิจกรรมในลกัษณะ 
ต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางดา้นร่างกาย  
  4.  P มาจากค าวา่ Process Learning หมาย ถึง การเรียนรู้ กระบวนการต่าง ๆ                
ของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทกัษะ        
ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ  
  5.  A มาจากค าวา่ Application การน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียน
ไดรั้บประโยชน์จากการเรียน เป็นการช่วยผูเ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงจะช่วย               
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมข้ึนเร่ือย ๆ จากแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน           
เป็นศูนยก์ลางหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ หลกัของโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ไดรู้ปแบบ                
การเรียนการสอนซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนส าคญัดงัน้ี  
   5.1  ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นน้ีเป็นการดึงความรู้ของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียน               
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน มีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมของตน  
   5.2  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นน้ีเป็นการแสวงหาขอ้มูล ความรู้ใหม่ท่ีผูเ้รียน              
ยงัไม่มีจากแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซ่ีงครูอาจเตรียมมาใหผู้เ้รียนหรือใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไปแสวงหาก็ได ้ 
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   5.3  ขั้นการศึกษาท าความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่              
กบัความรู้เดิม ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเผชิญปัญหา และท าความเขา้ใจกบัขอ้มูล ผูเ้รียนจะตอ้งสร้าง
ความหมายของขอ้มูล ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใชก้ระบวนการต่างๆ ดว้ยตนเอง เช่น                                
ใชก้ระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปผลความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น 
ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงความรู้เดิม มีการตรวจสอบความเขา้ใจต่อตนเองหรือกลุ่ม             
โดยครูใชส่ื้อและย  ้ามโนมติในการเรียนรู้  
   5.4  ขั้นการแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนอาศยั
กลุ่มเป็นเคร่ืองมือ ในการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรู้ความเขา้ใจ
ของตนใหก้วา้งข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้บ่งปันความรู้ความเขา้ใจของตนเองแก่ผูอ่ื้น                     
และไดรั้บประโยชน์จากความรู้ ความเขา้ใจของผูอ่ื้นไปพร้อม ๆ กนั  
   5.5  ขั้นการสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั้นน้ีเป็นขั้นของการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจดัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหเ้ป็นระบบระเบียบ เพื่อช่วยใหจ้ดจ า           
ส่ิงท่ีเรียนรู้ไดง่้าย  
   5.6  ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสไดแ้สดงผลงาน
การสร้างความรู้ ของตนเองใหผู้อ่ื้นรับรู้ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนตอกย  ้า หรือตรวจสอบ                               
เพื่อช่วยใหจ้ดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดง่้าย  
   5.7  ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ ขั้นน้ีเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการน าความรู้ 
ความเขา้ใจของตนเองไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความช านาญ ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาและความจ าในเร่ืองนั้น ๆ  
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2558 : 56)  เสนอหลกัส าคญัของการจดัการเรียนการสอน                          
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี 
  1.  ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.  เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างและคน้พบองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  สามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง 
  4.  เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง เพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชไ้ดจ้ริง                           
ในชีวติประจ าวนัและสามารถเขา้ใจวธีิการเรียนรู้ของตนเอง รู้วธีิคิดของตนเองและพร้อม                          
ท่ีจะปรับเปล่ียนวธีิคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม  ไม่เนน้ท่ีการจดจ าเพียงเน้ือหา 
  5.  เนน้การประเมินตนเอง  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  6.  เนน้ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
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  7.  เนน้รูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจดัไดท้ั้งในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นแบบกลุ่ม
หรือ รายบุคคล 
 ดิวอ้ี (Dewey. 1963 : 48) กล่าวไวว้า่  การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือ
ปฏิบติัจดักระท าน้ี นบัวา่เป็นการเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการเป็น “ผูรั้บ”                
มาเป็น “ผูเ้รียน” และเปล่ียนบทบาทของครูจาก “ผูส้อน” หรือ “ผูถ่้ายทอดขอ้มูลความรู้”  มาเป็น  
“ผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้” ใหผู้เ้รียน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงบทบาทน้ี เท่ากบัเป็นการเปล่ียน
จุดเนน้ของการเรียนรู้วา่อยูท่ี่ผูเ้รียนมากกวา่อยูท่ี่ผูส้อนดงันั้นผูเ้รียนจึง กลายเป็นศูนยก์ลาง                      
ของการเรียนการสอน เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั                        
เทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3 ประเด็นคือ  
  1.  เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง 
  2.  เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกบัคนอ่ืน 
  3.  เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 เคแกน (Kagan. 2004 : 94) นกัการศึกษาชาวสหรัฐเสนอเทคนิคการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ไดท้  าการวจิยัและพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอยา่งจริงจงั
มา และ ไดเ้ผยแพร่ผลงานอยา่งกวา้งขวางในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลายประเทศในเอเซีย แนวคิด
หลกัท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 6 ประการ ดงัน้ี 
  1.  Teams หมายถึง การจดักลุ่มของผูเ้รียนท่ีจะท างานร่วมกนั กลุ่มท่ีจะเรียนรู้ดว้ยกนั
อยา่งมีประสิทธิผล ควรเป็นดงัน้ี 
   1.1  กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยเด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูง ปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า และหญิงชายเท่า ๆ กนัในบางกรณีการจดักลุ่มโดยวธีิอ่ืน เช่น ในการศึกษาเร่ืองลึก
เฉพาะ เช่น ท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ควรจดักลุ่มเด็กท่ีมีความสนใจเหมือนกนั หรือจดักลุ่ม               
โดยวธีิสุ่ม เม่ือตอ้งการทบทวนความรู้ 
   1.2  จดัใหเ้ด็กอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัประมาณ 6 สัปดาห์แลว้เปล่ียนจดักลุ่มใหม่ 
  2.  Will หมาย ถึง ความมุ่งมัน่และอุดมการณ์ของเด็กท่ีจะร่วมงานกนั เด็กจะตอ้งมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ส่ิงเหล่าน้ี                    
ตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนและใหค้งไวโ้ดยใหท้ ากิจกรรมหลากหลาย โดยวธีิการต่อไปน้ี 
   2.1  Team Building การสร้างความมุ่งมัน่ของทีมท่ีจะท างานร่วมกนั 
   2.2  Class Building การสร้างความมุ่งมัน่ของชั้นเรียนท่ีจะช่วยกนั 
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  3.  Management หมาย ถึง การจดัการเพื่อใหก้ลุ่มท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ                
รวมทั้งการจดัการของผูส้อนและการจดัการของผูเ้รียนภายในกลุ่ม ผูส้อนจะตอ้งมีการจดัการท่ีดี 
เพื่อใหก้ารท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ เช่น การควบคุมเวลา การก าหนดสัญญาณให้ผูเ้รียนหยดุ
กิจกรรม ฯลฯ 
  4.  Social Skills เป็นทกัษะในการท างานร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั                         
ใหค้วามช่วยเหลือกนั ใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั 
  5.  Four Basic Principles (PIES) เป็นหลกัการพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้                 
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้ไดแ้ก่ 
   5.1  P = Positive Interdependence ผู ้เรียนตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั                    
โดยมีแนวคิดท่ีวา่เม่ือเราไดรั้บประโยชน์จากเพื่อน เพื่อนก็จะไดรั้บประโยชน์จากเรา ความส าเร็จ
ของกลุ่มคือความส าเร็จของแต่ละคน 
   5.2  I = Individual Accountability ยอมรับวา่แต่ละคนในกลุ่มต่าง ๆ                              
มีความสามารถและมีความส าคญัต่อกลุ่ม แต่ละคนมีส่วนใหก้ารท างานในกลุ่มส าเร็จ 
   5.3  E = Equal Participation ทุกคนในกลุ่มตอ้งใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วม 
ในงานของกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั 
   5.4  S = Simultaneous Interaction ทุกคนในกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา
ท่ีท างานในกลุ่ม 
  6.  Structures หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมในการท างานกลุ่ม ซ่ึงมีหลากหลาย               
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา เคแกน ไดว้จิยัและเสนอไวห้ลายรูปแบบ                 
ตวัอยา่ง เช่น 
   6.1  Time – Pair – Share เป็นกิจกรรมจบัคู่สลบักนัพดูในหวัขอ้และในเวลา                  
ท่ีก าหนด เช่น คนละ 1 นาที เม่ือคนหน่ึงพดู อีกคนหน่ึงฟัง แลว้สลบักนั 
   6.2  Round Robin ผูเ้รียนในกลุ่มทั้ง 4 คน ผลดักนัพดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจนครบทุกคน 
   6.3  Round Table ผู ้เรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด   
เร่ืองหน่ึงในกระดาษแผน่ เดียวกนัแลว้วนไปเร่ือย ๆ จนผูเ้รียนทุกคนเขียนทั้งหมด แลว้น ามาสรุป 
   6.4  Team – Pair – Solo เป็น กิจกรรมท่ีใหแ้ต่ละคนในกลุ่มคิดแกปั้ญหาใด
ปัญหาหน่ึงก่อน จากนั้นเปล่ียนเป็นรวมกนัคิดเป็นคู่ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนเรียนรู้                             
แบบการแกปั้ญหา ในท่ีสุดแต่ละคนสามารถแกปั้ญหาท านองเดียวกนัได ้
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 คูหน์ (Kuhn. 2009 : 16)  เสนอรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  เร่ือง ช่ือบทเรียนท่ีจะศึกษา 
  2.  จุดมุ่งหมาย ทกัษะและความสามารถท่ีผูเ้รียนจะท าไดเ้ม่ือจบบทเรียน 
  3.  ส่ือการเรียน วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนไดต้ามจุดมุ่งหมาย 
  4.  กิจกรรม กิจกรรมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยใหเ้กิด                    
การเรียนรู้ง่ายข้ึน 
 สรุปไดว้า่ การวิจยัคร้ังน้ียดึทฤษฎีของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้               
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชรู้ปแบบเทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็              
ตามศกัยภาพ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะ 
ของผูเ้รียน ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข                         
และพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
 การใช้และพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรียนรู้ 
 การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้นั้น มีขั้นตอนส าคญั                 
ในการเรียนรู้ โดยจะตอ้งค านึงถึงการเตรียมส่ือการสอน การเตรียมสภาพวาดลอ้มหอ้งเรียน                    
และการเตรียมตวัผูเ้รียน ให ้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีจะสอนใหเ้หมาะสม                     
มีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนการใชส่ื้อ การสอนจริง มีขั้นน าเขา้สู่บทเรียนในการใชส่ื้อ                 
การสอน ระหวา่งการใชส่ื้อหลงัการใชส่ื้อ และให ้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
โดยมีครูคอยใหก้ารแนะน าในการใชส่ื้อการเรียนการ สอน มีการติดตามผลการเรียน                                
และการประเมินผล และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการใชส่ื้อการเรียน การสอนใหดี้ยิง่ข้ึนไป              
ในการเรียนการสอนคร้ังต่อไป โดยมีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การใชแ้ละพฒันาส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ ไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 27) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ                        
และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท  ทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลย ี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีในทอ้งถ่ิน  
การเลือกใชส่ื้อควรเลือกใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ของผูเ้รียน การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง                             
หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดั               
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การเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจดั                        
ใหมี้อยา่งพอเพียงเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรด าเนินการ ดงัน้ี   
  1.  จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้                    
และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
  2.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน  เสริมความรู้            
ใหผู้ส้อน  รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
  3.  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย  
สอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้  ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  และความแตกต่างระหวา่งบุคคล               
ของผูเ้รียน 
  4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
  5.  ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
  6.  จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือ                      
และการใชส่ื้อการเรียนรู้เป็นระยะๆและสม ่าเสมอ  ในการจดัท า  การเลือกใช ้ และการประเมิน
คุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษา  ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้  เช่น            
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้                            
การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน  เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั  ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ  
ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการน าเสนอเขา้ใจง่าย  และน่าสนใจ 
 บุญเหลือ ทองเอ่ียม และสุวรรณ นาภู  (2551 : 21) ไดก้ล่าวไวว้า่ นอกเหนือจากส่ือ                    
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนและการสอนโดยตรงตามวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีเคยมีมาแลว้                   
ทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวัไม่วา่จะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของสถานท่ี เหตุการณ์หรือความคิดก็ตาม                        
ถือเป็นส่ือการเรียนรู้ไดท้ั้งส้ินข้ึนอยูก่บัวา่เราเรียนรู้จากส่ิงนั้นๆ หรือน าส่ิงเหล่านั้นเขา้มาสู่การ
เรียนรู้ของเราหรือไม่ และไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ดงัน้ี 
  1.  ศึกษาความตอ้งการส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  2.  ด าเนินการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยรีวมทั้งส่ือตน้แบบของหน่วยงาน
เพื่อสนบัสนุนช่วยเหลือตามความตอ้งการของสถานศึกษา 
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  3.  ส่งเสริมและพฒันาครู ผูบ้ริหาร ใหมี้ความรู้ ความสามารถในการพฒันาส่ือ
นวตักรรม และเทคโนโลยี 
  4.  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี                             
ทางการศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ 
  5.  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ                     
ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  6.  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 หนูมว้น ร่มแกว้ (2552 :116) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหป้ระสบ
ผลส าเร็จนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งท าการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้พร้อม ๆ ไปกบัการผลิต               
และการใชส่ื้อการเรียนรู้ ซ่ึงแนวทางในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ มีดงัต่อไปน้ี 
  1.  วเิคราะห์วตัถุประสงค ์เน้ือหา  
           2.  วเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา 
           3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ควรพิจารณาลกัษณะ             
ของกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
                3.1  ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัอยา่งต่ืนตวั  
                3.2  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
                3.3  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคิดแกปั้ญหา หรือพฒันาช้ินงาน                    
หรือ โครงการ  
                3.4  ตอ้งค านึงให้ผูเ้รียนร่วมเรียนรู้ หรือท างานเป็นกลุ่ม  
           4.  วเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ วา่จะตอ้งใชส่ื้อการเรียนรู้ประเภทใด
ท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจในความคิดรวบยอดนั้นไดง่้ายยิง่ข้ึน โดยเนน้กิจกรรมท่ีผา่นกระบวนการ              
ท่ีผูเ้รียนตอ้งลงมือคน้หาค าตอบ ท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง หรือสะทอ้นการเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  
           5.  จดัเตรียม ส่ือการเรียนรู้ อาจจะผลิตข้ึนมาใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิม                      
อาจอยูใ่นรูปของ 
                5.1  ชุดการทดลอง  
   5.2  ชุดกิจกรรม  
   5.3  ส่ิงตีพิมพ ์เช่น เอกสาร ต ารา วารสาร  
                5.4  เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เช่น อินเทอร์เนต E-Learning มลัติมีเดีย                    
Web-based Learning  
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   5.5  แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
   5.6  แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
           6.  น าไปใชต้ามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ  
  7.  ประเมินผลส่ือ โดยพิจารณาจาก 
                7.1  ประเมินผลผลิต คือ ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ โดยผา่นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือ                                   
และดา้นประเมินผล  
                7.2  ประเมินบริบทการใช ้เพื่อหาบริบทท่ีเหมาะสมในการใชส่ื้อการเรียนรู้              
อยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพจริง เช่น การจดัจ านวนสมาชิกในกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด                     
ในกิจกรรมการแกปั้ญหาท่ีใช ้Web-based Learning  
                7.3  ประเมินดา้นความคิดเห็น เจตคติท่ีมีต่อการเรียนจากส่ือการเรียนรู้  
                7.4  ประเมินดา้นความสามารถ (Performance) ของผูเ้รียน ความสามารถ                     
ของผูเ้รียนประเมินไดจ้ากการกระท าท่ีแสดงออกโดยตรงจากการท างานดา้นต่าง ๆ ตวัอยา่ง เช่น 
สถานการณ์ท่ีก าหนดให ท่ีเป็นสภาพจริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพจริง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา 
หรือปฏิบติังานจริง อาจประเมินไดจ้าก กระบวนการท างาน กระบวนการคิด (Cognitive Process) 
โดยเฉพาะการคิดในระดบัสูง (Higher-order Thinking) ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
วพิากษว์จิารณ์ การคิดแบบสร้างสรรค ์การคิดเชิงเหตุผล เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจประเมินเก่ียวกบั
กระบวนการท างาน เช่น กระบวนการการแกปั้ญหา  
                7.5  ประเมินดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 นิคม ทาแดง (2555 : 16)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดั
การศึกษาคือใช ้ในการเรียนการสอนถา้ใชท้ั้ง  2  อยา่งร่วมกนัดว้ยการน าเอาเทคนิคและส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ๆทางวทิยาศาสตร์มาใชเ้รียก “INNOTECH”  ซ่ึงมาจากค าเตม็วา่  “Innovation Technology”  
เป็นการน าเอาค านวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนั ขณะน้ียงัไม่มีศพัทเ์ฉพาะในปัจจุบนั                          
ถือวา่เป็นความจ าเป็นท่ีโรงเรียนจะตอ้ง น าเอาหลกัวชิาใหม่ๆประดิษฐส่ิ์งใหม่ข้ึนใชแ้ละใชเ้ทคนิค
ใหม่ ๆ ท่ีเป็น Innovation มาใชร่้วมกนัไปกบัส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นอุปกรณ์ส าเร็จรูปเป็นเคร่ืองช่วยสอน 
ซ่ึงเป็น Technology น ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไปวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งน า INNOTECH 
เขา้มาใชใ้นโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเม่ือน านวตักรรมและเทคโนโลย ี                          
มาใชใ้นการศึกษาการน านวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชใ้นการศึกษาและใชใ้นการเรียนการสอน 
ตอ้งค านึงถึงความส าคญั 3 ประการ คือ 
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  1.  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ในการเรียนการสอนตอ้งใหผู้เ้รียนผูส้อนไดเ้รียน   
และไดส้อนเตม็ความสามารถเตม็หลกัสูตรเตม็เวลาดว้ยความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงคเ์ตม็ความสามารถ   (Full Energy) และเกิดความพอใจ (Satisfaction) เป็นท่ีไดใ้ชส่ื้อนั้น 
  2.  ประสิทธิผล  (Productivity)  ในการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุจุดประสงค์
ตามท่ีก าหนดจุดประสงคไ์ว ้ ซ่ึงนกัเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงคไ์ดดี้กวา่ สูงกวา่ไม่ใชส่ื้อ
นั้น 
  3.  ประหยดั (Economy) ในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดั              
การเรียนการสอน ตอ้งค านึงถึงสภาพความเหมาะสมตามฐานะแลว้ จะตอ้งประหยดั นัน่คือ 
ประหยดัทั้งเงินประหยดัเวลา และประหยดัแรงงาน 
 ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2556 : 4) 
ไดก้ล่าวไวว้า่  ส่ือการสอนนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการเรียนการสอน เน่ืองจาก                    
เป็นตวักลางท่ีจะช่วยในการส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ                   
ท  าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดต้รงกบัท่ีผูส้อนตอ้งการไม่วา่ส่ือนั้น              
จะเป็นส่ือในรูปแบบใดก็ตามลว้นแต่เป็นทรัพยากรท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้
ทั้งส้ิน ในการใชส่ื้อการสอนนั้นผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาลกัษณะเฉพาะและคุณสมบติัของส่ือ                   
แต่ละชนิดเพื่อเลือกส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการสอน และการจดัประสบการณ์เรียนรู้                
ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใชส่ื้อดว้ย เพื่อท่ีจะใหก้ารใชส่ื้อการเรียน
การสอนไดผ้ลดี คุม้ค่าต่อ การลงทุน จึงควรยดึหลกัต่อไปน้ี คือ 
  1.  การเลือกส่ือการเรียนการสอน เพื่อน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัจุดหมาย  เน้ือหาวชิา
และสถานการณ์การเรียนการสอนนั้น  ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกส่ือการเรียนการสอนอะไร                       
ครูจะตอ้งพิจารณาและเขา้ใจถึงส่ิงต่อไปน้ี 
   1.1  จุดมุ่งหมายของเน้ือหาวิชาและการสอน 
   1.2  รูปแบบและระบบของการเรียนการสอน 
   1.3  ลกัษณะของผูเ้รียน 
   1.4  ประเภท  คุณสมบติั  และหนา้ท่ีของส่ือการเรียนการสอนแต่ละชนิด 
   1.5  วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
  2. การเตรียมความพร้อม เม่ือไดต้ดัสินใจวา่จะเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน        
ประเภทใดแลว้  ครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมการต่างๆใหพ้ร้อม  เพื่อใหก้ารเรียนการสอนด าเนิน                    
ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการในการเตรียมความพร้อมนั้นจะตอ้งเตรียมในทุก ๆ ดา้น ดงัน้ี 
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   2.1  การเตรียมตวัครูผูส้อน 
   2.2  การเตรียมผูเ้รียน  
   2.3  การเตรียมหอ้งเรียน 
   2.4  การเตรียมส่ือใหพ้ร้อมก่อนน าไปใช ้
  3.  การน าเสนอ เม่ือเตรียมทุกอยา่งพร้อมแลว้  มาถึงขั้นตอนของการน าเสนอ                      
การเรียนการสอนในหอ้งเรียน  คือ  การใชส่ื้อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน  มีหลกัการ              
ท่ีครูควรระลึกถึง   ดงัน้ี 
   3.1  ไม่มีส่ือการเรียนการสอนใด จะท าหนา้ท่ีแทนครูไดโ้ดยสมบูรณ์ 
   3.2  ส่ือจะท าหนา้ท่ีเพียงช่วยครูในการจดักิจกรรม  และประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.3  การใชส่ื้อในการเรียนการสอน  จะตอ้งใชใ้หเ้หมาะสมกบัวธีิสอน  
จุดมุ่งหมาย  จงัหวะเวลา  จิตวทิยาการเรียนรู้  และบุคลิกภาพของครูประกอบกนั 
  4.  การสรุปและประเมินผลการใชส่ื้อ หลงัจากการใชส่ื้อการเรียนการสอนเสร็จส้ิน
แลว้  ครูผูส้อนควรตั้งค  าถามเพื่อสรุปเป็นตอนๆ อธิบายในส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัสงสัยหรือไม่เขา้ใจ                  
แจ่มแจง้  และอาจทดสอบความเขา้ใจถา้เห็นสมควร  ครูผูส้อนควรมีการประเมินการใชส่ื้อการเรียน               
การสอน โดยประเมินจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
   4.1  ครู 
   4.2  นกัเรียน 
   4.3  ส่ือการเรียนการสอน 
  5.  การจดักิจกรรมต่อเน่ือง แมภ้ายหลงัการเรียนการสอน การสรุป และการ
ประเมินผลส าเร็จเสร็จส้ินไปแลว้ก็ตามทั้งครูผูส้อนและผูเ้รียนควรร่วมกนัแสวงหาวธีิ                       
เพื่อท่ีจะใหผู้เ้รียน  ซ่ึงเป็นผลผลิตของหลกัสูตรและเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษานั้น  
ไดใ้ชค้วามรู้  ความเขา้ใจ  ท่ีไดเ้รียนไปนั้นประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัต่อไป 
 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์และคณะ (2556 : 377)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การวางแผนการใชส่ื้อ               
การสอนอยา่งมีระบบและสอดคลอ้งกบัระบบการสอนท่ีออกแบบไวโ้ดยทัว่ไปจะมีองคป์ระกอบ
ส าคญั คือ  การเลือก  การเตรียม  การน าเสนอ  การติดตามผล  จ าแนกไดเ้ป็น 6 ขั้น คือ 
  1.  การวเิคราะห์ ผูเ้รียน วางแผนการ ใชส่ื้อการสอนอยา่งมีระบบคือ การวเิคราะห์
ผูเ้รียน ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้ง กบัเน้ือหา และวธีิสอน และส ารวจความพร้อมของผูเ้รียน 
วา่ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากนอ้ยเพียงใด 
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  2.  การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียน การ ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียน ตอ้งค านึง                
ถึงลกัษณะของจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนท่ีดี ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบส าคญัอยู ่3 ประการ คือ  
   2.1  วธีิการปฏิบติั (Performance)  
   2.2  เง่ือนไข (Condition)  
   2.3  เกณฑ ์(Criteria) 
  3.  การเลือก ดดัแปลง หรือออกแบบส่ือ  การออกแบบส่ือการสอน เป็นขั้นตอน                 
ท่ีมีความส าคญัต่อสัมฤทธ์ิผลของแผนการสอนท่ีวางไว ้ความน่าสนใจและความ เขา้ใจในบทเรียน
เป็นผลมาจากประเภท ลกัษณะ และความเหมาะสมของส่ือท่ีใช ้การออกแบบส่ือการสอน                      
คือ การวางแผนสร้างสรรคส่ื์อการสอนหรือการปรับปรุงส่ือการสอนใหมี้ ประสิทธิภาพ                         
และมีสภาพท่ีดี โดยอาศยัหลกัการทางศิลปะ รู้จกัเลือกส่ือและวธีิการท า เพื่อใหส่ื้อนั้นมี                       
ความสวยงาม มีประโยชน์และมีความเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน 
  4.  การใชส่ื้อ การใชส่ื้อการสอน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ ควรปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเลือกส่ือการเรียนการสอนมีแนวทางดงัน้ี 
    1.1  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร/เน้ือหาวชิา โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้ง
กบั จุดประสงค ์และผูเ้รียน เหมาะกบัเวลา สถานท่ีและน่าสนใจ 
    1.2  ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพทางเทคนิค โดยค านึงถึงความทนัสมยั ราคา 
ความปลอดภยั 
    1.3  ความสัมพนัธ์กบัครูผูใ้ช ้โดยเนน้ในเร่ือง ความรู้จกั ทกัษะ                         
การใชค้วามเขา้ใจส่ือท่ีใชเ้ป็น อยา่งดี  
   ขั้นตอนท่ี 2   ขั้นเตรียมการใชส่ื้อการสอน 
    2.1  เตรียมครูผูส้อน  
    2.2  เตรียมผูเ้รียน  
    2.3  เตรียมสถานท่ี  
    2.4  เตรียมส่ือ 
 กิดานนัท ์ มลิทอง  (2559)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การน านวตักรรมไปใชใ้นการจดัการเรียน               
การสอน ผูส้อนตอ้งค าน านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  นวตักรรมท่ีน ามาใชน้ั้นตอ้งมีจุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดัเจนกวา่วสัดุ อุปกรณ์ หรือวธีิการ
ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมากนอ้ยเพียงใด 
  2.  นวตักรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กบัระบบหรือสภาพท่ีเป็นอยู ่
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  3.  มีกรณีวจิยัหรือการศึกษายนืยนัแน่นอนแลว้วา่ สามารถน ามาใชไ้ดดี้ในสภาพ
สภาวการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  4.  นวตักรรมนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งจริงจงั 
 แฮร่ี ออกส์ไตน์ และ โธมสั (Harri-Augstein & Thomas. 1991 : 263) เช่ือวา่เคร่ืองมือ              
ท่ีใชบ้นัทึกการสะทอ้นความคิด โดยกระบวนการวิเคราะห์ การสะทอ้นแนวคิดระหวา่งการลงมือ
ปฏิบติัการ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประกอบดว้ย การเรียนรู้จากการปฏิบติังานท่ีท าซ ้ าได ้ช่วยใหเ้กิดคุณค่าเพิ่มทางดา้นการศึกษา                  
ไดแ้นวคิดมุมมองจากการสะทอ้นความคิด และเพิ่มทกัษะการคิดวเิคราะห์  นอกจากน้ี แฮร่ี ออก์
สไตน ์และโธมสั ไดก้ล่าววา่ เคร่ืองมือในการสะทอ้นความคิด ควรใชก้ารบนัทึกพฤติกรรม 
โดยตรงเป็นการสนบัสนุนการสร้างประสบการณ์ เพื่อให้เกิดขอ้มูลยอ้นกลบัดา้นคุณภาพ                         
ของการท างานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญั ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์                
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร อินเทอร์เน็ตมีบทบาทท าใหว้ธีิการศึกษาคน้ควา้เปล่ียนไป
แทนท่ีจะตอ้งอ่านจากต ารา การคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ตจะท าไดร้วดเร็วกวา่ พฒันาการดา้น
เทคโนโลย ีช่วยใหโ้รงเรียนมุ่งเนน้การฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรู้วา่จะแกปั้ญหาอยา่งไร และรู้จกัคิด             
อยา่งสร้างสรรค ์มากกวา่การศึกษาเฉพาะขอ้มูล 
 สมิทธ์ิ (Smith. 2002 : 7)  เสนอแนวทางส าหรับผูส้อนในการใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมประสบการณ์การของผูเ้รียน 10 ประการ ดงัน้ี 
  1.  การระดมความคิด ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ผงัใยแมงมุม  
  2.  การพิจารณาส่ือการเรียนท่ีมี รวมทั้งอินเทอร์เน็ต 
  3.  การวางแผนการจดัตารางปฏิบติัการเพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มท างานทนัตาม
ก าหนด 
  4.  การแบ่งงาน การตกลงแบ่งงานส าหรับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
  5.  การคน้ควา้วิจยัขอ้มูล โดยการจดบนัทึกหรือ บนัทึกการเรียนรู้  
  6.  การรวบรวมและประเมินผลการศึกษาคน้ควา้ ตรวจสอบขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
โดยอา้งอิงจากต าราหรือ เอกสารท่ีเช่ือถือได้ 
  7.  การสร้างแนวคิด ก าหนดโครงสร้างการท างาน หรือ รูปแบบการน าเสนอรายงาน 
ฉบบัสมบูรณ์ 
  8.  การบูรณาการ เน้ือหาท่ีจะน าเสนอในรายงาน 
  9.  การตรวจสอบคุณภาพ รายงานฉบบัร่างก่อนจดัท าฉบบัสมบูรณ์ 
  10.  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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 ไฮนริ์ช และคณะ  (Heinrich et al. 2016 : 78) ไดแ้บ่งหลกัการและขั้นตอนการใชส่ื้อ 
การสอนโดยใชห้ลกั 5P คือ 
  1.  การตรวจส่ือ (Preview the Media) ส่ือท่ีน ามาใชทุ้กอยา่ง ตอ้งมีการตรวจสอบ
ก่อนวา่เหมาะสมกบัผูเ้รียนและตรงจุดประสงคห์รือไม่ ผูส้อนจะตอ้งก ากบัดูแลในส่วนน้ีเอง                        
เพราะ ผูส้อนคือคนท่ีเขา้ใจในแต่ละคร้ังท่ีจะสอนวา่ส่ือและวสัดุมีความจ าเป็นเพียงใด 
  2.  การเตรียมส่ือ (Prepare the Media) ผูส้อนตอ้งเตรียมส่ือใหพ้ร้อมในกิจกรรม              
การเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ใหจ้ดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัวา่จะใชส่ื้อใดก่อน หรือจะน าเสนอ 
อยา่งไร ตอ้งก าหนดวา่ในแต่ละบทเรียนคุณตอ้งการส่ืออะไรบา้ง 
  3.  การเตรียมสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อม (Prepare the Environment) ไม่วา่กิจกรรม              
การเรียนการสอนจะอยูใ่นห้อง หอ้งปฏิบติัการ ศูนยก์ารเรียน หรือกิจกรรม ภาคสนามผูส้อนจะตอ้ง 
จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัส่ือท่ีใชเ้รียน สภาพแวดลอ้มตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีเรียบง่าย 
สะดวกสบายมีแสง เสียง อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ส่ือบางอยา่งตอ้งใชใ้นห้องมืด บางอยา่งตอ้งใชแ้สง 
สวา่ง ผูส้อนตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม เพราะบางอยา่งผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการเอง 
  4.  การเตรียมผูเ้รียน (Prepare the Learners) ผูส้อนจะตอ้งทราบวา่ จะใชว้ธีิใด                  
ในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน และอาจมีวธีิการน าเขา้สู่บทเรียนไดห้ลากหลายวธีิ เช่น แนะน า 
ผูเ้รียนส่ิงท่ีจะเรียนในแต่ละบท บอกใหท้ราบถึงความส าคญัในแต่ละบท สร้างขวญักาลงัใจให้
ผูเ้รียนได ้รู้วา่ผูเ้รียนจะไดอ้ะไรบา้งจากบทเรียน มุ่งประเด็นการสอนส าคญัๆ ในแต่ละบทเรียน               
ในบางคร้ังผูส้อน จะตอ้งบอกวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนทราบ และใหผู้เ้รียนรู้กบัศพัทท่ี์ยงัไม่รู้              
อธิบายรูปภาพและส่ืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ  าเป็นในการเรียนแต่ละบทเรียน 
  5.  ใหป้ระสบการณ์การเรียน (Provide the Learning Experience) ผูส้อนจะตอ้ง 
เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน หากผูเ้รียนจะตอ้งใช้ส่ือเป็นหลกัในการเรียนการสอน 
ผูส้อน จะตอ้งเตรียมตวัแบบผูเ้ช่ียวชาญ หากผูเ้รียนตอ้งการน าเสนอใหห้้องเรียน การเตรียมพร้อม 
จะตอ้งมี การวางแผน การฝึกปฏิบติั การติดตั้งเคร่ือง การน าเสนอ ซ่ึงผูส้อนตอ้งสร้างประสบการณ์
ในการ เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดว้า่  การจดัท าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันา                    
ตามความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้                       
ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการพฒันาการจดัการเรียนรู้  และส่งเสริม                
พฒันาครูใหมี้ความรู้ในการใชส่ื้อ ผูบ้ริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือ 
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นวตักรรมเพื่อน าผลมาปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยมีการประชาสัมพนัธ์การใชส่ื้อ
นวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนและพฒันาเครือข่าย                     
การเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน 
 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจดัการศึกษา  
โดยเฉพาะในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
แลว้จึงจดักิจกรรมการเรียนการสอน หลงัจากนั้นจึงท าการวดัและประเมินผลการสอนวา่                     
เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่  ดงันั้นครูจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ให้เขา้ใจหลกัการ     
กระบวนการวดั และประเมินผลการเรียนเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง โดยมีนกัวชิาการ                                    
และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 28) ไดก้ล่าวไวว้า่  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                 
ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสิน
ผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมิน             
เป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน 
ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็                    
ตามศกัยภาพ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน                      
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.  การประเมินระดบัชั้นเรียน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวน                          
การจดัการเรียนรู้ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิค
การประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น  การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน 
การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน
เองหรือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน                      
ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม  การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบ                 
วา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียน                    
การสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริม                   
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ในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย                       
ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

  2.  การประเมินระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อ
ตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันา
ในดา้นใดรวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ 
ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร 
โครงการ หรือวธีิการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา            
ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองและชุมชน 
  3.  การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช ้                  
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผดิชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท า                  
และด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั                                   
ในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมิน              
ระดบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4.  การประเมินระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนท่ีเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6               
เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา                              
ในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ตลอดจนเป็นขอ้มูล
สนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้   
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระ                     
ความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุน
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนก                        
ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่  กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวนิยัและกลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธ
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โรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ 
ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

  สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา จะตอ้งจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดั         
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั              
ท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย             
ถือปฏิบติัร่วมกนั 

 วรนุช ตุนทกิจ (2553 : 5)ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัผล  เป็นกิจกรรมประจ าวนัของมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย   เช่น  การวดัน ้าหนกั ส่วนสูง  การวดัวา่ไดเ้วลาของการซ้ือเส้ือผา้ใหม่                     
ซ้ือขา้วของเคร่ืองใชใ้หม่  เป็นตน้    การวดัผล เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขใหแ้ก่ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
อาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ หรือบุคคลก็ได ้ การวดัผลมีวธีิการวดั 2 อยา่ง  คือ 

  1.  การวดัผลทางตรง หมายถึง ความสามารถในการวดัส่ิงนั้นๆ ไดโ้ดยตรง                      
ส่ิงท่ีตอ้งการวดัมีรูปธรรม เช่น วดัความยาว  วดัน ้าหนกัของหมู การวดัแบบน้ีเป็นการวดั                    
ดา้นกายภาพ สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเป็นมาตรฐานสากล มีความแม่นย  าเท่ียงตรง 
  2.  การวดัผลทางออ้ม หมายถึง การวดัคุณลกัษณะหน่ึงโดยอาศยัการวดัจากอีก                 
ส่ิงหน่ึง เช่น วดัผลการเรียน วดัเชาวน์ปัญญา วดัเจตคติ วดัความกงัวลใจ ฯลฯ  คุณลกัษณะเหล่าน้ี
ใชเ้คร่ืองมือทาบวดัโดยตรงไม่ได ้ ตอ้งผา่นกระบวนการทางสมองเสมอ ผลการวดัท่ีได ้                           
จึงเป็นผลจากการผา่นกระบวนการทางสมองชั้นหน่ึงก่อน ซ่ึงอาจจะมีความคลาดเคล่ือนได ้

 ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 169)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การวดัผลประเมินผล  เป็นกระบวนการพิจารณา
ตดัสินท่ีเป็นระบบ    ท่ีครอบคลุม ถึงจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ นัน่คือประเมินดูวา่กิจกรรมท่ีท าทั้งหลาย
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวเ้พียงใดในการประเมินผลอาจท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น   
  1.  ใชป้ริมาณจากการวดัมาพิจารณาตดัสินดว้ยคุณธรรมแลว้สรุป 
  2.  ไม่ตอ้งใชต้วัเลขจากการวดัแต่หาขอ้มูลดา้นอ่ืนมาประกอบการพิจารณาตดัสิน 
เช่น ประวติั  ระเบียนสะสม  เป็นตน้ นัน่หมายถึงวา่ การประเมินใชข้อ้มูลของการวดัผลมาพิจารณา
ตดัสิน การวดัผลท่ีดีจึงเป็นฐานของการประเมินผลท่ีดี และการประเมินผลท่ีดี เป็นเร่ือง                      
ของการใชเ้หตุผลเป็นฐานในการพิจารณาดว้ยวา่ อะไรเหมาะ อะไรดี อะไรควร เป็นตน้ 

 สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ์และคณะ (2556 : 377)  ไดก้ล่าวไวว้า่  คณะนกัวจิยัเสนอ                  
ใหมี้การปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานในระดบัประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NETและอ่ืน ๆ                    
ในปัจจุบนั มาเป็นการทดสอบเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ (Literacy-based Test)                           
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ซ่ึงสามารถประยกุตเ์น้ือหาเขา้กบัโจทยจ์ริงในชีวติประจ าวนัได ้และน าผลการทดสอบมาตรฐาน
ระดบัประเทศแบบใหม่ไปสร้างความรับผดิชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงาน               
ของครูการประเมินสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและเขา้ช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีมีปัญหา                       
และการประเมินผลและใหร้างวลัแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจากนั้น ใหมี้การปฏิรูประบบ                 
การจดัเก็บ เปิดเผย และรายงานผลการสอบต่อสาธารณะ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการก าหนดนโยบาย
ของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผูป้กครอง นอกจากนั้น ในระดบัโรงเรียน คณะนกัวจิยั                
เสนอใหมี้วธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายตั้งแต่แฟ้มงาน โครงงาน การสอบวดัความรู้               
การแกไ้ขปัญหาชีวิตจริง ในทางท่ีช่วยพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน                                 
โดยการประเมินผลการเรียนในระดบัโรงเรียนควรเป็นการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้        
และวเิคราะห์ผูเ้รียน (Formative Test) ซ่ึงเป็นการประเมินผลระหวา่งทางตลอดการเรียนรู้ 

 เรณุมาศ มาอุ่น (2559 : 175)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินผลการสอน เป็นการตรวจสอบ 
วา่อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย              
ของการเรียนรู้ หรือไม่อยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร เพื่อน าผลการประเมินน้ีไปใช ้                            
ในการปรับปรุง พฒันา และวางแผนการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน                             
การประเมินผลการสอน ควรประเมินทั้งโดยตวัอาจารยผ์ูส้อนเอง และประเมินโดยผูเ้รียน                          
ซ่ึงการประเมินผลการสอนทั้งโดยตวัอาจารยผ์ูส้อนเองและผูเ้รียน มีประเด็นส าคญัท่ีควรประเมิน  
ดงัน้ี 
  1.  เตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวธีิการ 
  2.  จดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.  เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  4.  จดักิจกรรมและสถานการณ์ ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
  5.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติัฝึกประเมินผลตนเองเพื่อสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 
  6.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุ่ม 
  7.  ใชส่ื้อการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8.  ใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสัมพนัธ์กบัชีวติจริงของผูเ้รียน 
  9.  เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามแนวประชาธิปไตยและวฒันธรรมไทย 
  10.  ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผูเ้รียนและพฒันาการเรียนรู้                        
อยา่งต่อเน่ืองการประเมินผลการสอนอยา่งตรงไปตรงมาตามสภาพความเป็นจริงจะท าใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีถูกตอ้งและมีคุณค่าส าหรับการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 บลูมและคณะ (Bloom et al.  1971 : 27) ไดก้ล่าวไวว้า่การวดัผลการเรียนรู้ท่ีดี                   

จะตอ้งวดัไดค้รอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการวดัและมัน่ใจวา่สามารถวดัส่ิงนั้นไดแ้น่นอน                             
ดว้ยการวดัผลท่ีครอบคลุม ควรวดัใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้นคือ 

  1.  ดา้นสติปัญญา  (พุทธิพิสัย)   เป็นการวดัความรู้  ความคิด  และการน าความรู้              
ไปประยกุต ์พฤติกรรมท่ีใชว้ดัดา้นน้ี  คือ 
   1.1  ความจ า หมายถึง ความสามารถของสมองในการท่ีจะเก็บสะสมความรู้                
หรือขอ้เท็จจริงท่ีไดป้ระสบพบเห็นมาใหค้งอยูไ่ด ้ การแสดงออกท่ีบ่งบอกวา่จ าได ้เช่น บอกสูตร
หรือเขียนสูตร ท่ีครูเคยสอนมาแลว้ 
   1.2  ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ
สถานการณ์นั้นได ้ สมรรถภาพน้ีสูงกวา่ ความรู้ ความจ า  การแสดงออกท่ีบ่งบอกวา่มีความเขา้ใจ 
ไดแ้ก่ 
    1.2.1  อธิบายขอ้ความท่ียากใหเ้ป็นภาษาง่าย ๆ 
    1.2.2  เปรียบเทียบลกัษณะของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง 
   1.3  การน าไปใช ้ หมายถึง  ความสามารถในการแกปั้ญหา โดยการน า
ประสบการณ์หน่ึงไปใชใ้นอีกประสบการณ์หน่ึงได ้  สมรรถภาพน้ีสูงกวา่ความเขา้ใจ                       
คือตอ้งเขา้ใจก่อนจึงจะแกปั้ญหาได ้การแสดงออกท่ีบ่งบอกวา่น าไปใชไ้ด ้เช่น  
    1.3.1  โจทยท่ี์ไม่เคยท ามาก่อน 
    1.3.2  ทดลองในส่ิงท่ีใชอ้ยา่งหน่ึงทดแทน เช่น ใชน้ ้ามะนาวแทนน ้ากรด 
   1.4  การวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะดูวา่ส่ิงนั้น 
ประกอบดว้ยอะไร การเกิดส่ิงนั้นข้ึนอาศยัเหตุผลใด สามารถจ าแนกไดว้า่ส่ิงใดส าคญัมาก                
ส่ิงใดมีความสัมพนัธ์กนั และเกิดปรากฏการณ์นั้น ๆ ข้ึน อาศยัหลกัการใด การแสดงออก                         
ท่ีแสดงถึงการวเิคราะห์  เช่น 
    1.4.1  เลือกรับประทานอาหาร 4 - 5 ชนิด  ท่ีมีรสชาติและราคาท่ีพอ ๆ กนั  
แต่เลือกรับประทานชนิดท่ีดีท่ีสุด 
    1.4.2  ทราบสาเหตุของไฟฟ้าช็อต 
   1.5  การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนยอ่ยต่าง ๆ ตั้งแต่              
สองส่วนข้ึนไปเขา้ดว้ยกนั  แลว้เปล่ียนเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีคุณภาพแปลกและแตกต่างออกไปส่วนยอ่ย
ดงักล่าว อาจจะเป็นเหตุการณ์ สถานการณ์ ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นใด ๆ ก็ได ้การสังเคราะห์          
ก็คือความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ัน่เอง การแสดงออกท่ีแสดงถึง การสังเคราะห์ เช่น 
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    1.5.1  เขียนกลอนได ้
    1.5.2  แต่งเร่ืองใหม่เป็น 
    1.5.3 วางแผนการแข่งขนัฟุตบอลเพื่อหารายไดไ้ด ้
   1.6  การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตีราคาของส่ิงนั้นวา่ ดี- เลว   
ชอบ-ไม่ชอบ ควร-ไม่ควร เหมาะสม-ไม่เหมาะสมอยา่งไร โดยอาศยัเหตุผลประกอบดว้ย                    
ซ่ึงหากไม่มีเกณฑไ์ม่ใช่การประเมิน เป็นความคิดเห็นลอย ๆ การแสดงออกท่ีแสดงถึง                           
การประเมินค่า เช่น  
    1.6.1  พิจารณาตดัสินวา่ท่ีเพื่อนเล่าเร่ืองราวใหฟั้งนั้น ควรเช่ือหรือไม่ 
    1.6.2  พิจารณาตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  2.  ดา้นจิตพิสัย เป็นการวดัเก่ียวกบัความรู้สึก อารมณ์และทศันคติ เป็นการวดัสภาพ
การเปล่ียนแปลงของจิตใจ เม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระทบแลว้เกิดการรับรู้  เกิดความสนใจ                 
อยากจะเก่ียวขอ้งดว้ย จนรู้คุณค่าทั้งทางดีและไม่ดี การวดัดา้นน้ี จะเร่ิมจากการรับ                             
การสนองตอบ การรู้คุณค่า การจดัระบบคุณค่าและการสร้างลกัษณะนิสัย 
  3.  ดา้นทกัษะพิสัย  เป็นการวดัเก่ียวกบัทกัษะในการใชส่้วนต่าง ๆ ของร่างกาย             
การประสานงานของการใชอ้วยัวะต่าง ๆ ตลอดจนการใช ้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น  การเขียน การอ่าน 
การพดู การวิง่ การกระโดด การวา่ยน ้า การใช ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การใชเ้คร่ือง คิดเลข เป็นตน้ 
 แอนดอร์สัน และ แครทโวทล์ (Anderson & Krathwohl.  2001 : 43) ไดร้วบรวม
นกัจิตวทิยา นกัทฤษฎีหลกัสูตร นกัวิจยัทางดา้นการเรียนการสอน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวดั                
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาดา้นพุทธิพิสัยของบลูม  ซ่ึงผลของการปรับปรุง
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัยใหม่น้ี ไดเ้กิดการปรับเปล่ียนท่ีส าคญัทั้งในส่วนโครงสร้าง
และค าศพัทท่ี์ใชเ้ป็นช่ือของระดบัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย  ไดป้รับปรุงวตัถุประสงคใ์ห้พิจารณา
เป็น 2 มิติ คือ พิจารณาลกัษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น  
  1.  จ  า (Remembering) เป็นความสามารถของสมองในการระลึก/จ าความรู้                        
หรือสารสนเทศท่ีเก็บไวใ้นสมอง ซ่ึงเป็นความจ าระยะยาว 
  2.  เขา้ใจ (Understanding) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลในการสร้าง
ความหมายหรือความรู้จากส่ือหรือเคร่ืองมือทางการศึกษาดว้ยตนเอง เช่น จากการอ่าน                     
การอธิบายของครู ทกัษะยอ่ยของความสามารถในขั้นน้ี ไดแ้ก่ การแปลความหมาย (Interpreting) 
การใหต้วัอยา่ง (Exemplifying) การจดัจ าแนก (Classifying) การสรุป (Summarizing)                              
การเปรียบเทียบ (Comparing) และการอธิบาย (Explaining) 
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  3.  ประยกุตใ์ช ้(Applying) จดัเป็นกระบวนการทางสมองในการใชก้ระบวนการ             
ท่ีไดเ้รียนรู้มาในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  4.  วเิคราะห์ (Analyzing) กระบวนการทางปัญญาในขั้นน้ี  เป็นการแยกความรู้
ออกเป็นส่วน ๆ โดยสามารถใหเ้หตุผลวา่  ความรู้ส่วนยอ่ยท่ีแยกแต่ละส่วนมีความเก่ียวขอ้ง                   
กบัโครงสร้างของความรู้ทั้งหมดอยา่งไร  นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการวเิคราะห์จะตอ้งสามารถ
จ าแนกความแตกต่างได ้จดัระบบความรู้ได ้และบอกท่ีมาของความรู้หรือองคป์ระกอบ                            
แต่ละส่วนได ้
  5.  ประเมินค่า (Evaluating) เดิมความสามารถดา้นการประเมินจดัเป็นความรู้                    
ขั้นสูงสุด  เป็นความสามารถของสติปัญญาเก่ียวกบัการตรวจสอบและการวพิากษต่์าง ๆ 
  6.  สร้างสรรค ์(Creating) เป็นความสามารถของสติปัญญาในการสร้างส่ิงใหม่                   
จากส่ิงท่ีเคยเรียนรู้หรือส่ิงท่ีพบเห็นในบริบทต่าง ๆ นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จะตอ้งสามารถสร้างสรรคง์าน  แผนงาน หรือผลิตภณัฑ ์หรือช้ินงานท่ีแปลกใหม่  
 ดิวอ้ี (Dewey. 2009 : 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินการเรียน ครูประเมินวา่บทเรียน                 
ท่ีวางแผนไวน้ั้นบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ การประเมินการเรียน จ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
  1.  ประเมินเพื่อการปรับปรุง เป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการเพื่อใชข้อ้มูล                    
มาประกอบการพิจารณาวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนท่ีวางแผนไวน้ั้น ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนหรือไม่ 
  2.  ประเมินเพื่อสรุป เป็นการประเมินหลายมิติ เพื่อวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน                
ซ่ึงวดัจากความสามารถ และทกัษะของผูเ้รียน แฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน รายงาน เป็นการวดั            
ตามสภาพจริง แทนการวดัโดยการทดสอบเพียงอยา่งเดียวท่ีเคยท ามาในอดีต 
 สรุปไดว้า่ การวิจยัคร้ังน้ียดึทฤษฎีของเบนจามินและคณะ  กล่าววา่  การประเมิน              
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามสภาพจริงโดยมีการวดัใหค้รอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสติปัญญา   
ดา้นจิตพิสัย ดา้นทกัษะพิสัยท่ีมีการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสม
กบัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
และน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวจิยัเร่ืองสภาพและแนวทางการพฒันาตนเองดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดั    
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดงัน้ี 
 งานวจัิยในประเทศ 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศดงัจะไดน้ าเสนอดงัต่อไปน้ี 

 อ าพล  นามเชียงใต ้ (2552 : 71) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป          
ของครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวฒิุทาง
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท าการสอนอยูใ่นช่วงชั้นท่ี 2 และมีประสบการณ์ในการท างาน 
มากกวา่ 21 ปีข้ึนไป ปฏิบติัการสอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่  ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเอง          
ในการจดัการเรียนรู้ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวม                
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีความตอ้งการในการพฒันาดา้นการสอน
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ความตอ้งการดา้นการพฒันาตนเองในการใชส่ื้อ ความตอ้งการ                               
ในการพฒันาดา้นการวดัผลและประเมินผลตามล าดบั การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเอง               
ในการจดัการเรียนรู้ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามสถานภาพ
ทัว่ไปของครูท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ช่วงชั้นท่ีสอน                
และขนาดโรงเรียน สรุปไดว้า่ความตอ้งการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาอ าเภอเมืองปทุมธานี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครูผูส้อน                
ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั สอนช่วงชั้นท่ี 1                
และช่วงชั้นท่ี 2 มีความตอ้งการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้ไม่ต่างกนั การเปรียบเทียบความ
ตอ้งการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้ของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่                  
มีความตอ้งการพฒันาตนเองมากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง 
 รุ่งนภา มาศจนัทร์ (2553 : 66) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันาตนเองของครูผูส้อน                     
วชิาภาษาองักฤษในเขตโรงเรียนอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2  
พบวา่ ความตอ้งการพฒันาตนเองของครูผูส้อนวชิาภาษองักฤษ ในเขตโรงเรียนอ าเภอสอยดาว  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก                   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะทางการสอน
ภาษาองักฤษ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล                                  
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และดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอนตามล าดบั ความตอ้งการพฒันาตนเองของครูผูส้อน                          
วชิาภาษาองักฤษในเขตโรงเรียนอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี                 
เขต 2 จ  าแนกตามประเภทของครู จ าแนกตามประสบการณ์การสอน และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ประสงค ์โฮมราช (2554 : 90) ไดศึ้กษาความตอ้งการรูปแบบการพฒันาตนเองของครู              
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
พบวา่ บุคลากรครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 อ าเภอหว้ยเมก็ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ36 - 45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี และมีระดบัวทิยฐานะ ครู ค.ศ.2 (ระดบั 6 - 7) การวเิคราะห์
ขอ้มูลระดบัความตอ้งการรูปแบบการพฒันาตนเองของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 อ  าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก                                    
และเม่ือพิจารณาแยกตามแต่ละรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรูปแบบ โดยเรียงล าดบัรูปแบบ              
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุดสามอนัดบัแรก คือ รูปแบบการพฒันาโดยการศึกษาต่อระดบัท่ีสูงข้ึน 
รูปแบบการพฒันาโดยการเขา้รับการอบรมหรือการเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการและรูปแบบ                   
การพฒันาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การเปรียบเทียบครูท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์                
ในการท างาน และระดบัวทิยฐานะแตกต่างกนัมีความตอ้งการรูปแบบการพฒันาตนเองของครู                 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ครูท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และระดบัวทิยฐานะแตกต่างกนั มีความตอ้งการรูปแบบพฒันาตนเองของครูในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 อ าเภอหว้ยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม                              
ไม่แตกต่างกนั   
 ทศันีย ์ศรีสวสัด์ิ (2555 : 144) ไดศึ้กษาการบริหารการวดัและประเมินผลการศึกษา                     
กบัการปฏิบติังานตามภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 พบวา่ สถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม                     
มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการวดัและประเมินผลการศึกษา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการก ากบัติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัหรือกระตุน้                 
ใหเ้กิดการพฒันา เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน เป็นเคร่ืองมือ
น าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จึงมีการด าเนินการ
บริหารงานดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาในดา้นต่าง ๆ มีการจดัท าระเบียบและคู่มือการวดั
และประเมินผลการศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถปฏิบติังานวดั
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และประเมินผลปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และผลจากการวจิยั              
พบวา่บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีวดัและประมินผลการศึกษาของสถานศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างานมานาน ท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลเป็นอยา่งดี                       
จึงมีการวางแผน จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานดา้นการวดัและประเมินและด าเนินงานวดั                         
และประเมินผลการศึกษา ตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบติังานประจ าปี 
 สายสินทร์ เงินดี (2556 : 173) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและแนวทางพฒันาสมรรถนะครู
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าคู เขต 2 พบวา่ สภาพสมรรถนะครู
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าคู เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความเป็นครู มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู แนวทางพฒันาสมรรถนะครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าถู เขต 2 ดา้นการวจิยัทางการศึกษา โดยภาพรวมควรมีการจดัท า
โครงการนิเทศแบบกลัยาณมิตรและติดตามอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูศึกษาคน้ควา้ความรู้ดว้ยคน
เองและส งเสริมใ หค้รูเขา้รับการอบรมพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาดา้นภาษา
และเทคโนโลยไีดจ้า้งครูชาวต่างชาติท่ีเขา้มาอาศยัอยูก่บัครอบครัวในห้องถ่ิน เขา้มาสอนใน
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมดา้นภาษาใหค้รูและนกัเรียนดา้นเทคโนโลยสีถานศึกษาไดเ้ตรียมเทคโนโลยี
และครูท่ีมีความรู้คอยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือและ'ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจดัตั้งงบประมาณ
จดัหาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาทุกปี 
 จอย ทองกล่อมศรี (2560 : 86-87) ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการนวตักรรมทางการศึกษา
ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของครู พบวา่ ครูตอ้งการใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง              
มีความเขา้ใจและสนใจ มีการจดัประชุมการจดัท านวตักรรมทางการศึกษา โดยใหค้รูและเพื่อนครู             
มีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการใชน้วตักรรมหรือใหค้  าปรึกษาแก่ผูท่ี้ก าลงัท านวตักรรม ส่งเสริม
ใหค้รูมีการเลือกใชแ้ละผลิตนวตักรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนทุกปี                           
มีการแลกเปล่ียนวธีิการและผลการใชน้วตักรรมซ่ึงกนัและกนั จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยการ
พฒันานวตักรรมและการวจิยัยงัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้พฒันาตนเอง ทั้งต่อตวัครูและบุคลากร  
ผูผ้ลิตและต่อผูเ้รียนท่ีไดรั้บผลจากการใชน้วตักรรม  
 รัตนาภรณ์ ปานแกว้ (2557 : 70) ไดศึ้กษาสภาพการพฒันาครูดา้นการวดั                                   
และการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัสงขลา                  
พบวา่ ภาพรวมของครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนั มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง        
ดา้นกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการวดัและการประมินผลตามสภาพจริงแตกต่างกนั                            
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ในภาพรวมครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 1-3 ปี                 
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มีสภาพการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง แตกต่างจากครู ท่ีมีประสบการณ์การสอน 6-9 ปี 
และครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 10 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และดา้นกระบวนการ
ขั้นตอนการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริงครูท่ีมีประสบการณ์ 1-3 ปี มีสภาพการวดั                   
และประเมินผลตามสภาพจริง แตกต่างจากครูท่ีมีประสบการณ์ 4-5 ปี , 6-9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป              
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์สอนนอ้ยกวา่ไม่ค่อย                       
ใหค้วามส าคญักบัการเตรียมคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล หรือยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ                
ในหลกัการวธีิการขั้นตอนและเกณฑก์ารประมินผลตามสภาพจริงตอ้งใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
เคร่ืองมือวดัผลไม่ควรประเมินแบบทดสอบอยา่งเดียวแต่ควรใชใ้หเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีจะวดั                     
เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ดว้ยความเตม็ใจ  มีความสุขและเห็นความส าคญั                  
ของการประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีการวดัผลประเมินผลใหค้รบถว้นทุกดา้นตามศกัยภาพ              
และความสามารถของผูเ้รียน 
 ปวชิญา เนียมค า (2558 : 96) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
หนงัใหญ่วดัสวา่งอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ 
หลกัสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมหนงัใหญ่วดัสวา่งอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีองคป์ระกอบดงัน้ี ความส าคญั วสิัยทศัน์ โครงการสอน   
แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร และแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 8 หลงัเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียน                 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนตามหลกัสูตร            
มรดกปัญญาทางวฒันธรรมหนงัใหญ่วดัสวา่งอารมณ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ลดัดาวลัย ์แก่นจกัร (2560 : 149) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ดา้นการพฒันาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 พบวา่ สภาพปัจจุบนัของการเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองของครู
โรงเรียนเอกชน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาพรวมระดบั
มาก ปฏิบติัในสถานศึกษามีสภาพการพฒันาตนเองทั้ง 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก 
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน มีองคป์ระกอบหลกั 
3 ดา้น คือ คือ 1) ครูมีความรอบรู้ทางวชิาการและวชิาชีพ 2) ครูมีความสามารถในการสร้างสรรค์ 
นวตักรรม 3) ครูมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย รูปแบบในการพฒันาสมรรถนะ                           
ดา้นการพฒันาตนเอง แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองของครูโรงเรียน
เอกชนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คือ มีการท าขอ้ตกลง
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ความร่วมมือกบัสถาบนัผลิตครู เพื่ออบรมพฒันาครู ใหมี้ความรู้ความสามารถ และตน้สังกดั                      
ควรส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณพื่อพฒันาครูในทุกดา้นแก่สถานศึกษา 
 งานวจัิยต่างประเทศ 

 งานวจิยัท่ีท าการศึกษาการพฒันาตนเองของครูในต่างประเทศท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้ง
การการวจิยัในคร้ังน้ี 
 อาเกโด ้(Agado. 1998 : 1841A) ไดศึ้กษาเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 
ท่ีมีประสิทธิภาพบริเวณแถบพรหมแดนทางใตข้องมลรัฐเทกซสั พบวา่ การพฒันาบุคลากร 
ในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นป็นไปอยา่งมีระบบระเบียบตามล าดบัขั้นตอน มีการให้ 
ความสะดวกแก่ครูในการน าผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ระบบสนบัสนุน
เอ้ืออ านวยการน ากลวธีิไปใช ้โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานและนิเทศและใหค้วามเห็นวา่
ควรมีการศึกษาถึงผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาบุคลากรกลยทุธ์การน าไปใชใ้นโรงเรียน รวมทั้ง
การศึกษาการรับรู้ของครูในความสามารถของนกัเรียนจากผลการน าการพฒันาไปใชเ้พื่อผลส าเร็จ
ของนกัเรียน 
 เชส (Chase. 2001 : 3519-A)ไดศึ้กษาบทบาทของฝ่ายพฒันาบุคลากรในโรงเรียน                      
ใน North Carolina โดยเนน้ศึกษาวา่ฝ่ายพฒันาบุคลากรครูมีการรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุน                  
การเปล่ียนเปลงท่ีใชห้ลกัการของ ABC ซ่ึงน ามาใชไ้นรัฐมาตั้งแต่ปี 1996 วา่ มีความเหมือนหรือ
แตกต่างไปจากการรับรู้ของครูหรือไม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาประกอบดว้ยฝ่ายบุคลากรและ                        
ครูจากโรงเรียน 16 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ ฝ่ายพฒันาบุคลากรและครูมีการรับรู้ถึงความตอ้งการ
ต่าง ๆ ท่ีจะสนบัสนุนการใช ้ABC อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เตกต่างกนั แต่ทั้งสองกลุ่มมีความเห็น 
เหมือนกนัเก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบติัตาม ABC และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัเท่ากนั 
เม่ือพิจารณาถึงการรับรู้ ดงักล่าวของบุคคลต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเพศระดบัชั้น                 
ท่ีสอนประสบการณ์ในการสอน ระดบัการศึกษา และสถานภาพของโรงเรียนตาม ABC 
 ซูซ่า (Souza. 2001: 54) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาตนเองของครูและปัญหาการหยอ่น
สมรรถภาพในการสอนของครู พบวา่ ครูมีความตอ้งการพฒันาตนเอง 2 กรณี คือ กรณีท่ีครูไม่มี
ประสิทธิภาพในการสอนและกรณีผลสัมฤทธ์ิ ทางการศึกษาของโรงเรียนต ่า ส าหรับกรณีแรก ครู
ควรไดรั้บการพฒันาจากหน่วยงานสังกดัเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมัน่ใจ โดยเฉพาะใน
ดา้นเทคนิคการสอนโดยใชรู้ปแบบการปรึกษาหารือหรือพดูคุยกนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ส่วนกรณี
ท่ี 2 นั้น เป็นผลต่อเน่ืองจากกรณีแรก เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ีจะตอ้งใหค้รูไดรั้บการ
อบรมบ่อย ๆ และจดัการอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เพื่อครูจะไดพ้ฒันาวธีิการสอนของตนและช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการศึกษาของโรงเรียนสูงข้ึน 
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 ลบัเบอร์ส (Lubbers. 2014 : 87) ไดศึ้กษาเอกสารต่าง ๆ และรวบรวมมาในประเด็น
ขอ้เสนอแนะใหมี้แนวทางในการสนบัสนุนนวตักรรมทางการศึกษาส าหรับครูในดา้นหลกัสูตร               
ท่ีเป็นดิจิตอลและการสนบัสนุนดา้นหอ้งสมุดสาธารณะและฐานขอ้มูลออนไลน์ต่าง ๆ ครูทุกคน              
จะไดรั้บนวตักรรมการจดัการเรียนการสอนผา่นคอมพิวเตอร์นอกจากน้ียงัตอ้งสนบัสนุนใหมี้
บริการส่ือประสมพิเศษท่ีใหบ้ริการความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการดูแล                
และสอนบุคลากรหรือพี่เล้ียงในการท างานเพื่อพฒันาและสนบัสนุนนวตักรรมเหล่าน้ีแก่ผูส้อน             
ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถเลือก และประเมินนวตักรรม               
ท่ีเหมาะสมใหต้รงกบัความตอ้งการผูเ้รียน สอดคลอ้งตามเน้ือหาท่ีเรียนมากท่ีสุดหรือพี่เล้ียง                     
ในการท างานเพื่อพฒันาและสนบัสนุนนวตักรรมเหล่าน้ีแก่ผูส้อนใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถเลือก และประเมินนวตักรรมท่ีเหมาะสมใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน สอดคลอ้งตามเน้ือหาท่ีเรียนมากท่ีสุด 

  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพและแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ แสดงใหเ้ห็นวา่ การพฒันาครูเป็นส่ิงส าคญั
และจ าเป็นโดยมีความมุ่งหมายส าคญัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซ่ึงการพฒันาครู    
ในโรงเรียนจะตอ้งส ารวจครูเป็นรายบุคคลเพื่อท่ีจะก าหนดวธีิพฒันาครูหรือบุคลากรในโรงเรียน 
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีการเรียน
การสอนเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอน
มีการใหค้วามส าคญัในการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อ 
และเทคโนโลยมีาร่วมกบัการเรียนการสอน รวมถึงการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ                 
จะเนน้ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการร่วมมือ โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นส่วนร่วมในการสอน และใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดอยา่งสร้างสรรคร์วมไปถึง             
ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 จากการศึกษา คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัต่าง ๆ  เก่ียวกบัการพฒันาครู                                  

ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดย้ดึกระบวนการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553 : 31) เป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 
 
 

 ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
1.  ประสบการณ์การท างาน 
      1.1  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
      1.2  5 – 10 ปี 
      1.3  10  ปีข้ึนไป 
2.  ระดบัชั้นท่ีสอน 
      2.1  ประถมศึกษา 
      2.2  มธัยมศึกษา 

 
 

     สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ 
       1.  การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
       2. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
       3.  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
       4.  การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อ
การจดัการเรียนรู้ 
       5.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

      

                     
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

        แนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน   
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์


