
บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง สภาพและแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 2.  สมมติฐานของการวจิยั 

 3.  วธีิการด าเนินการวิจยั 
 4.  สรุปผลการวจิยั 
 5.  อภิปรายผล 
 6.  ขอ้เสนอแนะ 
  6.1  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  6.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                        
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตาม 
ประสบการณ์ในการท างาน และระดบัชั้นท่ีสอน 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์  
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 1.  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาครู                   
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการ                
จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
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 2.  ครูท่ีสอนระดบัชั้นต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์               
แตกต่างกนั 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ระยะที ่1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                   
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์   
   ประชากร ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์                 
จ  านวน 714 คน 
   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการ                         
จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 254 คน ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามระดบัชั้นท่ีสอน 
  ระยะที ่2 การหาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ในการ
รวบรวมกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นเบบสอบถาม โดยไดรั้บ 
ค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน าในการพฒันาเคร่ืองมือ มีค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ผลปรากฏวา่ขอ้ค าถามอยูร่ะหวา่ง 0.67 -1.00               
และน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูจ านวน 30 คนในโรงรียนภูมิสิทธ์ิวทิยา                
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันครราชสีมา  แบบสอบถามจ านวน 43 ขอ้ ผา่นเกณฑทุ์กขอ้    
และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวธีิของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficien) ผลปรากฏวา่มีค่าความเช่ือมัน่ 0.975 
 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามและหนงัสือถึง                      
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง                  
แลว้ขอรับแบบสอบถามดว้ยตนเองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีมีแบบสอบถามท่ีไม่ไดรั้บคืน
ผูว้จิยัจะด าเนินการติดตามดว้ยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัคืนมาได ้254 ฉบบั                    
คิดเป็นร้อยละ 100 
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 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ระยะที ่1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                   
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์   
   1.  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แลว้แจกแจงความถ่ี                          
หาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
   2.  วเิคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์                
โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจดัอนัดบั
เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
   3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์               
โดยวเิคราะห์การทดสอบดว้ยค่า t (t-test แบบ Independent Samples Test) และความแปรปรวน                
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น                  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe') 
  ระยะที ่2 การหาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
   1.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล               
โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์แบบอุปมาน (Inductive Method) 
   2.  น าขอ้มูลมาเรียบเรียงในรูปของขอ้ความโดยการจดักลุ่มประเด็น (Grouping) 
   3.  ท าการวเิคราะห์ตามประเด็นของขอ้มูล โดยการอธิบายความ (Explanation) 
และตีความหมายขอ้มูลท่ีได ้(Interpretation) 
   4.  น าเสนอเชิงพรรณนาความ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาครู                                 
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดับุรีรัมย ์
 ระยะที ่1 การศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์   
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  1.  การศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ สภาพการพฒันาครู                             
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลย ี
เพื่อการจดัการเรียนรู้ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น                       
พบวา่ ดา้นการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ              
ไม่แตกต่างกนั 
  3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
  ระยะที ่2 การหาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
  1.  ด้านการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
   1.1  โรงเรียนของท่านมีการน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงการสร้าง                    
และพฒันาหลกัสูตรอยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    1.1.1  ปรับประยกุตห์ลกัสูตรรายวชิา กิจกรรม หรือโครงการ และหน่วย    
การเรียนรู้ให้เขา้กบับริบทของสถานศึกษา ผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
    1.1.2  จดัท าและพฒันาหลกัสูตรรายวชิาสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ                 
โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เพื่อจดัท าค าอธิบายรายวชิา หน่วยการเรียนรู้  
รวมทั้งมีการประเมินความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  
   1.2  โรงเรียนของท่านมีการสร้างและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบท
ของผูเ้รียนอยา่งไร 
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    แนวทางการพฒันา 
    1.2.1  มีการรายงานความกา้วหนา้ของนกัเรียนรายบุคคลทุกระดบัชั้น            
มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยใหน้ าขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิ                     
ทางการเรียนไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน       
    1.2.2  แผนการสอนของครูผูส้อนมีการปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลการเรียน  
ของนกัเรียนเป็นองคป์ระกอบ ขอ้มูลผลการเรียนในภาพรวมถูกน าไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา 
  2.  ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้   
   2.1  โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้
ไดอ้ยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    2.1.1  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการด าเนินชีวติ
ของคนในสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะยัว่ยใุหอ้อกความคิดเห็นได ้เช่น 
วชิาสังคมศึกษา และวรรณคดีเป็นลกัษณะพิเศษท่ีครูจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดกิจกรรมการ             
ใชค้วามคิด อภิปราย น าไปสู่ขอ้สรุป เป็นผลของการเรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความ
คิดเห็นกนั เป็นวถีิทางท่ีดีในการปลูกฝังประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 
    2.1.2  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรู้จากการคน้ควา้ทดลอง                     
และการอภิปรายโดยใชห้ลกัเหตุผล เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะไดส้ร้างความรู้เอง
โดยตรง เพียงแต่ครูตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามท่ีย ัว่ยแุละเช่ือมโยงความคิด ประกอบกบัการไดมี้โอกาส
ท าการทดลอง เป็นการปฏิบติัร่วมกนั ผูเ้รียนจะไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั มีการเคล่ือนไหวร่างกาย                 
เพื่อสร้างความรู้ผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
   2.2  โรงเรียนของท่านมีการออกแบบเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    2.2.1  ศึกษา วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการ                  
วางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน โดยค านึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ  
และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัและจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน ลกัษณะ               
ของผูเ้รียน และสนองความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีพฒันาการ           
ท่ีเป็นไปตามความสามารถและเตม็ศกัยภาพของแต่ละคน 
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    2.2.2  ใหค้วามส าคญัของความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน เพื่อวางรากฐานชีวติ
ใหเ้จริญงอกงามอยา่งสมบูรณ์ มีพฒันาการสมวยัอยา่งสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา การจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้น้พบ และแสดงออกถึงศกัยภาพ                  
ของตนเอง ครูผูส้อนจึงควรมีขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลส าหรับใชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้และน าไปพฒันาผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างของผูเ้รียน 
  3.  ด้านการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1  โรงเรียนของท่านมีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน                
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    3.1.1  จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยการน านกัเรียนไปทศันศึกษา            
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
    3.1.2  จดัท ากิจกรรมโครงการเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีวทิยากร                  
ใหค้วามรู้ในเร่ืองนั้นๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
   3.2  โรงเรียนของท่านมีการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
และพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพหรือไม่ อยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    3.2.1  มีการส ารวจความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการของนกัเรียน                  
จดัชุมนุมทางวชิาการไดห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจ               
มีท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญนกัเรียนร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน มีผลงานปรากฏชดัเจน 
    3.2.2  มีการจดัมุม /แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและหรือนอก
หอ้งเรียนหลากหลายรูปแบบและวธีิการใชป้ระโยชน์เพื่อการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง มีแหล่งใหน้กัเรียน
เผยแพร่ความรู้และผลงานของตนเอง  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัและด าเนินการ 
  4.  ด้านการใช้และพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การจัดการเรียนรู้ 
   4.1  โรงเรียนของท่านมีการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน                    
กบัผูป้กครอง และชุมชนอยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    4.1.1  ครูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัวางแผนจดัหาและผลิตส่ือ
ท่ีตอ้งการใชโ้ดยชกัชวนผูรู้้ในทอ้งถ่ิน หรือผูป้กครองร่วมคิดและจดัท าตามความเหมาะสมไดส่ื้อ            
ท่ีหลากหลาย ส่ือทุกช้ินช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
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    4.1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัหา และผลิตส่ือและ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษา กบัครูผูส้อนรวมทั้งผูป้กครองหรือชุมชน โดยเฉพาะ
ส่ือท่ีท าจากวสัดุทอ้งถ่ิน มีการใชแ้ละพฒันาส่ือในการจดัการเรียนการสอน มีระบบการบริการ             
การใช ้และบ ารุงรักษาส่ือ รวมทั้งมีการขยายผลการใชส่ื้อท่ีมีคุณภาพ และเผยแพร่แก่ผูส้นใจ 
   4.2  โรงเรียนของท่านมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรม
เพื่อน าผลมาปรับปรุง พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    4.2.1  ครูผูส้อนทุกคนมีการผลิตส่ือนวตักรรมและฝ่ายวชิาการมีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาของครูผูส้อนภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง น าผลมาปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อใหส้ถานศึกษามีส่ือนวตักรรม                 
และเทคโนโลยทีางการศึกษาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งคุม้ค่า 
    4.2.2  ประเมินผลโดยการให้นกัเรียนประเมินครูผูส้อนในการ                                
ใชส่ื้อนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน เพราะผูท่ี้จะประเมินผลไดช้ดัเจนท่ีสุดคือผูเ้รียน                 
หากครูผูส้อนท่านใดไดค้ะแนนจากการประเมินนอ้ย ท าการสอบถามถึงเหตุผลของการใชส่ื้อ
นวตักรรม เพื่อปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
  5.  ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
   5.1  โรงเรียนของท่านสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง
อยา่งไร 
    แนวทางการพฒันา 
    5.1.1  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้ ใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เนน้ค าถามเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์                    
และประเมินค่า วดัและประเมินผลครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
      5.1.2  วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สามารถวดัหรือสังเกตเห็นไดด้ว้ย
ความรู้ ความเขา้ใจทกัษะกระบวนการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือภาระงานการปฏิบติั                   
ในลกัษณะผลผลิตหรือผลงาน ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง 
ตอ้งใชเ้ทคนิคหลากหลาย ไดแ้ก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การรายงานตนเอง บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
แบบทดสอบปฏิบติัจริง และใชแ้ฟ้มผลงาน   
   5.2  โรงเรียนของท่านเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งเหมาะสม
ไดอ้ยา่งไร 
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    แนวทางการพฒันา 
    5.2.1  มีการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพ                  
และหลากหลาย  โดยผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุ                              
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
    5.2.2  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัใหช้ดัเจน ท าการวดัให้ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เลือกเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได ้
มีความยติุธรรมในการวดั แปลผลอยา่งถูกตอ้ง และน าผลท่ีวดัไดม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเร่ืองสภาพและแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                                
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์อภิปรายผล             
ไดด้งัน้ี 
 1.  การศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                    
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรม                     
ขาดประสบการณ์ในการใชส่ื้อนวตักรรมทางการศึกษา ไม่เขา้ใจและรู้จกัวธีิการใชน้วตักรรม                 
ท่ีทางโรงเรียนจดัท าข้ึน ขาดความช านาญในการใชน้วตักรรม ขาดความต่อเน่ืองในการใชส่ื้อ
นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ ขาดวสัดุอุปกรณ์และงบประมาณท่ีจะพฒันาส่ือนวตักรรม                       
การจดัหา การใช ้การดูแลรักษาและขาดงบจดัหาส่ือทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ                          
จอย ทองกล่อมศรี (2560 : 86-87) ท่ีไดท้  าการศึกษาแนวทางการจดัการนวตักรรมทางการศึกษา         
ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของครู พบวา่ ครูตอ้งการใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง           
มีความเขา้ใจและสนใจ มีการจดัประชุมการจดัท านวตักรรมทางการศึกษา โดยใหค้รูและเพื่อนครู         
มีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการใชน้วตักรรมหรือใหค้  าปรึกษาแก่ผูท่ี้ก าลงัท านวตักรรม ส่งเสริม
ใหค้รูมีการเลือกใชแ้ละผลิตนวตักรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนทุกปี                        
มีการแลกเปล่ียนวธีิการและผลการใชน้วตักรรมซ่ึงกนัและกนั จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้                           
ดว้ยการพฒันานวตักรรมและการวจิยัยงัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้พฒันาตนเอง ทั้งต่อตวัครู                   
และบุคลากรผูผ้ลิต และต่อผูเ้รียนท่ีไดรั้บผลจากการใชน้วตักรรม  
 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลบัเบอร์ส (Lubbers. 2014 : 87) ท่ีไดศึ้กษา
เอกสารต่าง ๆ และรวบรวมมาในประเด็นขอ้เสนอแนะใหมี้แนวทางในการสนบัสนุนนวตักรรม



125 
 

ทางการศึกษาส าหรับครูในดา้นหลกัสูตรท่ีเป็นดิจิตอลและการสนบัสนุนดา้นห้องสมุดสาธารณะ
และฐานขอ้มูลออนไลน์ต่าง ๆ ครูทุกคนจะไดรั้บนวตักรรมการจดัการเรียนการสอนผา่น
คอมพิวเตอร์นอกจากน้ียงัตอ้งสนบัสนุนใหมี้บริการส่ือประสมพิเศษท่ีใหบ้ริการความตอ้งการ
เฉพาะของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการดูแลและสอนบุคลากรหรือพี่เล้ียงในการท างานเพื่อพฒันา
และสนบัสนุนนวตักรรมเหล่าน้ีแก่ผูส้อนใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดมี้ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน สามารถเลือก และประเมินนวตักรรมท่ีเหมาะสมใหต้รงกบัความตอ้งการผูเ้รียน สอดคลอ้ง
ตามเน้ือหาท่ีเรียนสูงสุดหรือพี่เล้ียงในการท างานเพื่อพฒันาและสนบัสนุนนวตักรรมเหล่าน้ี                
แก่ผูส้อนใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถเลือก และประเมิน
นวตักรรมท่ีเหมาะสมใหต้รงกบัความตอ้งการผูเ้รียน สอดคลอ้งตามเน้ือหาท่ีเรียนสูงสุด 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น                       
พบวา่ ดา้นการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ                          
ไม่แตกต่างกนั และครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปีกบัครูท่ีมีประสบการณ์                          
ในการท างาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                        
และการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ                           
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ก าหนดภารกิจในการบริหารการวดั และประเมินผลเป็นแนวทางใหส้ถานศึกษาปฏิบติั                             
ไวอ้ยา่งชดัเจนและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีการจดัอบรม สัมมนา                   
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ             
ทศันีย ์ศรีสวสัด์ิ (2555 : 144) ไดท้  าการศึกษาการบริหารการวดัและประเมินผลการศึกษา                      
กบัการปฏิบติังานตามภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 พบวา่ สถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม                   
มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการวดัและประเมินผลการศึกษา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการก ากบัติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัหรือกระตุน้             
ใหเ้กิดการพฒันา เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน เป็นเคร่ืองมือ
น าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จึงมีการด าเนินการ
บริหารงานดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาในดา้นต่าง ๆ มีการจดัท าระเบียบและคู่มือ                
การวดัและประเมินผลการศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถปฏิบติั
งานวดัและประเมินผลปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั                                 
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และผลจากการวจิยั พบวา่ บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา          
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมานาน ท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดั                      
และประเมินผลเป็นอยา่งดี จึงมีการวางแผน จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานดา้นการวดัและประเมิน
ด าเนินงานวดัและประเมินผลการศึกษา ตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบติังานประจ าปี 
 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตนาภรณ์ ปานแกว้ (2557 : 70) ไดท้  าการศึกษา
สภาพการพฒันาครูดา้นการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
เอกชนในจงัหวดัสงขลา พบวา่ ภาพรวมของครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนั มีการวดั                    
และประเมินผลตามสภาพจริงดา้นกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการวดัและการประมินผล                 
ตามสภาพจริงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ในภาพรวม                               
ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 1-3 ปี มีสภาพการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง แตกต่าง              
จากครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 6-9 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 10 ปีข้ึนไป                             
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์สอนนอ้ยกวา่ไม่ค่อยให้
ความส าคญักบัการเตรียมเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล หรือยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ                  
ในหลกัการวธีิการขั้นตอนและเกณฑก์ารประมินผลตามสภาพจริงตอ้งใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
เคร่ืองมือวดัผลไม่ควรประเมินแบบทดสอบอยา่งเดียวแต่ควรใชใ้หเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีจะวดั                   
เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ดว้ยความเตม็ใจ มีความสุขและเห็นความส าคญั                         
ของการประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีการวดัผลประเมินผลใหค้รบถว้นทุกดา้นตามศกัยภาพ            
และความสามารถของผูเ้รียน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองมาจากโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษานั้นมีผูอ้  านวยการ
ในการบริหารงานคนเดียวกนั บริบทในการบริหารงานทั้ง 2 ระดบัจึงไม่แตกต่างกนั และเก่ียวขอ้ง
กบันโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหโ้รงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชนปฏิบติั
ไปในแนวทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 28) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพ
ผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนท่ีเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                                 
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 
ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ ถือเป็นภาระ                      
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ความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุน
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหวา่งบุคคล สถานศึกษา                
ในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา จะตอ้งจดัท าระเบียบการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง             
และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 
 4.  แนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล พบวา่ 
  4.1 ดา้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร ควรปรับประยกุตห์ลกัสูตรรายวชิา กิจกรรม 
โครงการ และหน่วยการเรียนรู้ใหเ้ขา้กบับริบทของสถานศึกษา ผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสามารถ                     
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง เพราะแต่ละสถานศึกษามีบริบทท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด                         
ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler. 1949 : 19)  คือ การก าหนดจุดประสงค ์               
ของหลกัสูตรโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผูเ้รียน และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นต่อมาท าการเลือกประสบการณ์การเรียน อนัเป็นส่ือท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงจุดประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้ขั้นสุดทา้ยคือการประเมินผล ซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่ประสบการณ์การเรียนท่ีจดัข้ึนนั้น
บรรลุจุดประสงคต์ามท่ีก าหนดไวเ้พียงใด  
  4.2 ดา้นความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  ควรศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
โดยค านึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั 
และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัและจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีพฒันาการท่ีเป็นไปตามความสามารถและเตม็ศกัยภาพของแต่ละคน           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวกิกินส์ (Wiggins. 2005 : 15) ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวว้า่ ความรู้ ความสามารถ         
ในการออกแบบการเรียนรู้นั้นมีการก าหนดการออกแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิมเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียน            
เป็นรายบุคคล  ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและความตอ้งการของผูเ้รียน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม                        
ในการออกแบบการเรียนรู้และมีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้                         
และปรับใชต้ามสถานการณ์ อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
  4.3 ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ควรมีการส ารวจความสนใจ                 
ความถนดั ความตอ้งการของนกัเรียนจดัชุมนุมทางวชิาการไดห้ลากหลาย สอดคลอ้ง                                
กบัผลการส ารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจมีท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญ นกัเรียนร่วมกิจกรรม              
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ดว้ยความสนุกสนาน มีผลงานปรากฏชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2558 : 56)                                 
เสนอหลกัส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี ส ารวจความตอ้งการ 
และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างและคน้พบองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ในสภาพความเป็นจริง เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง เพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชไ้ดจ้ริง                  
ในชีวติประจ าวนัและสามารถเขา้ใจวธีิการเรียนรู้ของตนเอง รู้วธีิคิดของตนเองและพร้อม                          
ท่ีจะปรับเปล่ียนวธีิคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เนน้ท่ีการจดจ าเพียงเน้ือหา เนน้การประเมินตนเอง               
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเองอยา่งต่อเน่ือง เนน้ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญั                              
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั และเนน้รูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจดัไดท้ั้งในรูปแบบการจดั                   
การเรียนรู้เป็นแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 
  4.4 ดา้นการใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้                           
ควรใหค้รูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัวางแผนจดัหาและผลิตส่ือท่ีตอ้งการใชโ้ดย
ชกัชวนผูรู้้ในทอ้งถ่ิน หรือผูป้กครองร่วมคิดและจดัท าตามความเหมาะสมไดส่ื้อท่ีหลากหลาย                  
ส่ือทุกช้ินช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว สอดคลอ้งกบั บุญเหลือ ทองเอ่ียม และสุวรรณ นาภู                 
(2551 : 21) กล่าวไวว้า่ การจดัท าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันา                   
ตามความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้                     
ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการพฒันาการจดัการเรียนรู้  และส่งเสริมพฒันา
ครูใหมี้ความรู้ในการใชส่ื้อ ผูบ้ริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรม             
เพื่อน าผลมาปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีการประชาสัมพนัธ์การใชส่ื้อนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนและพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้  
ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน 
  4.5  ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั                        
และประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย โดยผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมิน                
ตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะ               
อนัพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553 : 10)                     
การออกแบบการวดัและประเมินผล เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใชส่ื้อ การพฒันาส่ือ การใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                          
และการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลายควบคู่กนัเพื่อใหเ้กิด การพฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  เชิงนโยบาย 
   1.1.1  ดา้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร ควรมีการก าหนดจุดประสงค ์                    
ของหลกัสูตรและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 
   1.1.2  ดา้นความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผล
การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้                              
โดยปรับใชต้ามสถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
   1.1.3  ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ควรมีการจดักิจกรรม                     
การเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะของผูเ้รียน 
   1.1.4  ดา้นการใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้               
ควรมีการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหา                      
และกิจกรรมการเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
   1.1.5  ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้              
ของผูเ้รียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันา                                
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
  1.2  เชิงปฏิบัติการ 
   1.2.1  มีการศึกษา วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ 
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน โดยค านึงถึงลกัษณะการเรียนรู้
ของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ 
และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  
   1.2.2  จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน สนองความตอ้งการ 
ของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  มีพฒันาการท่ีเป็นไปตามความสามารถ                    

และเตม็ศกัยภาพของแต่ละคน มีการส ารวจความสนใจ ความถนดั โดยจดัชุมนุมทางวิชาการ              
ไดห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจกิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจ มีท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                          
และการจดัการเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  2.  ควรพฒันาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนและก าหนดประเด็นตวัแปรท่ีศึกษา
เพิ่มเติม ไดแ้ก่ เพศ วฒิุการศึกษา และขนาดโรงเรียน 


