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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูร้ ่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร
The Development of Training Curriculum in Learning Management
Based on the Concept of Contemporary Learning Management
that Integrates The King’s Philosophy in Learning Management
for Small School in Sakon Nakhon Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพครูประจ าการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่ บูรณาการศาสตร์พระราชา
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมายเป็นครูประจาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัด
สกลนคร จานวน 15 คน ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) โดยดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างหลักสูตร ขั้นที่ 3 การ
ทดลองใช้หลักสูตร และขั้นที่ 4 การประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
ฝึกอบรม แบบบันทึ กการเรีย นรู้ และแบบประเมิน คุณภาพแผนการจัด การเรีย นรู้ ที่ ผ่านการหาคุ ณภาพจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว และคณะผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
การจั ดการเรี ย นรู้ร่ ว มสมั ย ที่ บูร ณาการศาสตร์ พ ระราชา ส าหรั บ โรงเรี ยนขนาดเล็ ก ในเขตจั ง หวั ด สกลนคร
จากการศึกษาข้อ มูล พื้นฐาน ความต้องการจ าเป็น การวิเ คราะห์ผ ลการเรี ยนรู้ศ าสตร์พระราชากับการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเป็น 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการ
ฝึกอบรม การประเมินผลหลักสูตร จากนั้น นาหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.00 - 5.00) ถือว่าหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้
2) ผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่ง เสริมคุณภาพครูประจ าการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร 2 ประเด็นคือ
1) ความรู้ ความเข้าใจของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์พระราชา ใช้ การ
วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึกการเรียนรู้ พบว่า สิ่งที่ผู้เข้าอบรมรู้แล้วเป็นหัวข้อของศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน เช่น
พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การทางาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและสัง คมที่มีผ ลมาจากความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคาดหวังว่า อยากได้ความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องศาสตร์พระราชาและ
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สามารถนาไปบูรณาการใช้กับบริบทของชุมชน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยบูรณาการศาสตร์พระราชาในการ
จัดการเรียนการสอนลงสู่ผู้เรียน แนวทางในการจัดการเรียนรู้และทักษะการสอนในแบบของศาสตร์พระราชา การ
นาหลักที่ถูกต้องมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้แล้ว ความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรมมีมากขึ้นคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ด้านการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการจัดการ
เรีย นรู้ ร่ว มสมัยที่ บูร ณาการศาสตร์พ ระราชาในการจัดการเรี ยนรู้ จากการจั ดอบรมตามหลักสู ตรฝึก อบรมที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ทั้ง หมด 15 แผนการจัดการเรีย นรู้ ยัง ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จากแบบประเมิ น
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
คาสาคัญ: การบูรณาการศาสตร์พระราชา, แนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย, หลักสูตรฝึกอบรม

.
1
2
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ABSTRACT
The purposes of this research were to develop the training curriculum and to study the
effects of training curriculum in learning management for enhancing quality of teacher through
contemporary learning Integrated the King’s Philosophy for small school in Sakon Nakhon
province. The target group was 15 teachers in the small school in Sakon Nakhon province. The
researchers used Research and Development by the proceeded to develop a training curriculum
in 4 steps, step 1: Study the basic data, step 2: Creating curriculum, step 3: testing the curriculum,
and step 4: Assessing the curriculum adaptation. The research tools were training curriculum,
learning log, and the quality of lesson plans assessment form. The researchers analyzed the data
by using average (Mean), standard deviation (S.D.) and qualitative data analysis.
The findings were as follows:
1. The results of the development of training curriculum in learning management based
on the concept of contemporary learning management that Integrates the King’s Philosophy in
learning management for small school in Sakon Nakhon Province, from the study of data,
necessary needs, results of The King’s Philosophy learning and contemporary learning
management, and training curriculum development. The training curriculum was designed to 6
elements: the principle of curriculum, the objective of curriculum, the contents of curriculum,
training method, and curriculum assessment. Later, the researchers handed in the developed
training curriculum to experts to assess the suitability of each element. The suitability was
assessed to be “Agree” and “Strongly Agree” levels (Average 4.00-5.00). It meant Training
Curriculum for Enhancing Quality of Teacher through Contemporary Learning Integrated the King’s
Philosophy in Learning Management could be used.
2. The result of training curriculum in learning management based on the concept of
contemporary learning management that Integrates the King’s Philosophy in learning
management for small school in Sakon Nakhon Province was reported in 2 points: 1) Knowledge
and understanding of teachers in Contemporary Learning Integrated The King’s Philosophy
analyzed contents from learning log. To sum up, the things that trainee had known were the
King’s Philosophy, sufficient economy, Student-Centered learning and understanding of living
such as, occupational fundamental, working, self-responsibility that affected from understanding
about Sufficient Economy principle Moreover, the trainees also would like to know more about
the King’s Philosophy and how to integrate into the context of community, the principle of
Contemporary Learning Integrated The King’s Philosophy in Learning Management with students,
learning method and instruction as the King’s Philosophy, how to apply the accurate principle to
be integrated for the most efficiency, etc. After training, the trainees had more understanding as a
summary: knowledge about King’s Philosophy, making of the integrated lesson plan, and writing
lesson plans. 2) The quality of lesson plans that the teacher had developed through
Contemporary Learning Integrated The King’s Philosophy in Learning Management. After the
workshop, there were 15 lesson plans, but there was no lesson plan to pass the criteria.
Keywords: Integrated The King’s Philosophy, Contemporary in the learning management,
Training Curriculum
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บทนา
สถานการณ์โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยที่ผ่านมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้กาหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ถือว่ามีสถานะเป็น “โรงเรียนขนาดเล็ก ” ซึ่งจากนิยามดังกล่าว
พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมากถึง 15,224 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 30,977 แห่งทั่วประเทศ หรือคิด
เป็นร้อยละ 501 ของโรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มที่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งส่วน
หนึ่ ง เป็ นผลมาจากอั ตราการเกิ ดของประชากรไทยที่ล ดต่าลงอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยจากสถิติ พบว่ า ในปี 2555
ประชากรไทย มีบุตรเฉลี่ยประมาณ 1.6 คน (Pramote and Patama, 2012 อ้างถึงใน TDRI., 2558) ซึ่งลดลงจาก
ปี 2536 ที่ประชากรจะมีบุตรเฉลี่ยประมาณ 6 คน จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาทาให้นักเรียนในประเทศไทยมีจานวน
ลดลงตามไปด้วย จากเดิมที่มีมากถึง 8.8 ล้านคนในปี 2536 เหลือเพียง 7.2 ล้านคนในปี 2556 ผลที่ตามมาก็คือ
จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม 10,887 แห่งในปี 2536 เป็น 15,386 แห่งในปี 2556 และ
จากประมาณการจานวนนักเรียน และจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในปี 2557 ถึงปี 2577 โดยใช้แบบจาลองพยากรณ์
Enrolment Rate จาก International Futures และใช้ข้อมูล จานวนประชากรไทยอายุร ะหว่าง 5-15 ปี จาก
United Nations Department of Economic and Social Affairs ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2577 จะมีจานวน
นักเรียนลดลงเหลือเพียง 5.6 ล้านคน และมีจานวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น 19,427 แห่ง ด้วยเหตุนี้ ประเทศ
ไทยจึงควรมีมาตรการ หรือแนวทางรับมือกับการเพิ่มขึ้นของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทยในอนาคต (TDRI., 2558)
เมื่อพิจารณาจากสาเหตุของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ผล พบว่า สาเหตุที่ทาให้ในโรงเรียนขนาดเล็ก
มีผลการเรียนตามหลังเด็กในโรงเรียนอื่น ซึ่งสรุปได้ว่า 1) การให้บริการของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในชนบทยังไม่มี
คุณภาพเพียงพอส่งผลให้นักเรียนในชนบทจานวนมากไม่ได้รับการดูแลและได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม
เพื่อให้เด็กมีความพร้อมสาหรับเข้าโรงเรียนเมื่ออายุครบหกขวบ ยิ่งเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจไม่ดี ยิ่งจาเป็นต้องได้รับการดูแลและการกระตุ้นการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กอาจจะไม่ได้รับการดูแลในเรื่อง
ดังกล่าวนี้จากครอบครัว 2) โรงเรียนขนาดเล็กยากที่ จะดึงดูดและรักษาครูที่มีคุณภาพ โรงเรียนเหล่านี้มีการขาด
แคลนครูเรื้อรัง และครูบางส่วนที่มีอยู่นั้นก็ไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับครูในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงแห่งอื่นในประเทศ
และผลการศึกษาดัง กล่ าว ได้เ สนอแนะเกี่ ยวกับการส่ง เสริม การศึก ษาที่ มีคุ ณภาพแก่ ค รอบครัวยากจน ไว้คื อ
การส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมสาหรับการเข้าโรงเรียนเมื่ออายุ 6 ขวบ และประเทศไทยเผชิญกับความท้าทาย
เฉพาะตัวเรื่องคือ จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น เป็นหัวใจของปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ขาด
แคลนครู แต่ปัญหาคือการที่จะนาครูไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก (Lars Sondergaad and Dilaka Lathapipat,
2560 อ้างถึงใน ธนาคารโลก, 2559) ด้วยเหตุนี้ ธนาคารโลก (2559) จึงได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเด็กทุกคนไว้ว่า 1) ลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งค่าใช่
จ่ายสูงและคุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน โดยการจัดรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนใหม่ โรงเรียนมีขนาดใหญ่
ขึ้นและมีทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ 2) เพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงต้องมีอยู่ในพื้นที่ๆ
ห่างไกล 3) ฝึกอบรมและเพิ่มแรงจูงใจในการดึงดูดครูที่มีคุณภาพให้มาสอนที่โรงเรียนในเครือข่าย หรือโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 4) เพิ่มอานาจการบริหารจัดการบุคลากรแก่โรงเรียน เนื่องจากครูใหญ่เป็นผู้รู้ดี
ที่สุดว่าโรงเรียนต้องการบุคลากรประเภทใด 5) เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของครูและโรงเรียนโดยวัด
จากผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในที่สุด
จากข้อมูลข้างต้น ปัจจัยประการหนึ่งที่จะทาให้เกิดคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กได้คือ ใช้วิธีการของการ
ฝึกอบรมให้สาหรับครูประจาการที่จะต้องเข้าไปมีส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในบริบทที่ยากลาบาก
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และขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ มากกว่าครูในโรงเรียนใหญ่ๆ อีกทั้ง เนื้อหาสาระของการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมใน
ปัจจุบันที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กคือ การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้าไว้ใน
หลักสูตรหรือกิจกรรมด้านการศึกษา ดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาหนด 1 ใน 5
เป้าหมายของหลักสูตร คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (Character) หรือจุดเน้นคุณภาพผู้ เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซึ่งการกาหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงเป็นไปในทิศทางการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติตน พร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี แต่วิธีการที่มีความเหมาะสมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนไปพร้อมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับ
(Passive Learning) อย่างเดียว แต่ต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active
Learning) โดยมีครูเป็นโค้ชที่คอยออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ และตัวครูผู้สอนเอง จะต้องไม่ทาตัวเป็น
ผู้รู้ แต่จะต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
– Based Learning) ถือได้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดสภาวะของการสงสัยใคร่อยากจะเรียนรู้ ดังที่ ทิศ นา แขมมณี (2553)
ได้กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริง หรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกันคิดแก้ปัญหานั้นๆ จะช่วยให้
การเรียนรู้นั้นมีความหมายและสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อันเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาครูประจาการในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดสกลนครขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับ
ฐานรากให้มั่นคง เพื่อส่งต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพไปยังการเรียนรู้ที่สูงขึ้นในระดับต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร
2. ศึกษาผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร 2 ประเด็น
ดังนี้
2.1 ความรู้ ความเข้าใจของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
ในการจัดการเรียนรู้
2.2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์
พระราชาที่ครูพัฒนาขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูประจาการในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) ในเขตจังหวัดสกลนคร ที่
ได้มาจากการตอบรับเข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ จานวน 15 คน
2. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 การสร้างบรรยากาศการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและร่วมกันระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ หลังจากที่ได้ส่งหนังสือราชการผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทาการขออนุญาตให้โรงเรียนขนาดเล็ก
เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิ บัติการแล้ว ผู้วิจัยได้ติด ต่อประสานงานกับโรงเรียนที่มีค วามสนใจเข้าร่ วมอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการตามรายชื่อด้ วยตนเองอีกครั้ ง และเป็นโรงเรียนที่มี คุณสมบั ติ ค รบถ้ วนตามที่ ผู้วิจัยก าหนด ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) คณะผู้วิจัยจะทาหนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยระบุเงื่อนไขของการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและเต็มใจ
2) ชี้แจงและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทราบทิศทางของ
การพัฒนาร่วมกัน
3) ศึกษาสภาพทั่วไปและตรวจสอบยืนยันความต้องการและความจ าเป็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียนและครูที่ยินดีเข้ารับการอบรมกับคณะผู้วิจัย
2.2 ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (R1)
1) คณะผู้วิจัยรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัย ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2) จากนั้นคณะผู้วิจัย ทาหนัง สือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยระบุเงื่อนไขของการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและเต็มใจ และทาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
3) คณะผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็น/ ความคาดหวัง ของครูที่เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์พระราชาร่วมกับการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย
4) สร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
2.2.2 ขัน้ ที่ 2 การสร้างหลักสูตร (D1)
เป็ น การสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐาน โดยมี
องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหาและความจาเป็น หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร วิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการประเมินผลหลักสูตร โดยให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่
ได้ในการวิจัยขั้นที่ 1 (R1)

215

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Online)
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม – เมษายน 2563
ISSN 2697-5270

2.2.3 ขัน้ ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (R2)
เป็นการอบรมเชิง ปฏิบั ติการระหว่างคณะครู ที่เข้าร่ วมโครงการและคณะผู้วิจัยเพื่อสร้า ง
หลักสูตรระดับรายวิชาที่บูรณาการศาสตร์พระราชาร่วมกับการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และทาการประเมินผลหลักสูตรที่สร้างขึ้นร่วมกัน
2.2.4 ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตร (D2)
เป็นการประเมินผลที่ได้จากการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยศึกษาผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร 2 ประเด็นคือ ความรู้ ความเข้าใจของครูในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชาที่ครูพัฒนาขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยผู้วิจัยดาเนินการปฏิบัติในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. สร้างหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดสกลนคร
2. นาหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
3. นาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
4. ทดสอบความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงประเมินผลงาน
5. สรุปและเขียนรายงานผล
4. เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ นี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้
4.1 หลักสูตรฝึกอบรม
4.1.1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
คณะผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยรวมถึง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คณะผู้วิจัยได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักการของหลักสูตร โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์พระราชากับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย รวมถึงการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็น มา
เขียนเป็นหลักการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยกาหนดคุณลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ครูกลุ่มเป้าหมายที่สมัค รเข้ าร่วมการฝึกอบรม เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่ง
คณะผู้วิจัยคาดหวังว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมนี้แล้ว ครูที่เข้าร่วมจะมี ความรู้ ความเข้าใจของครูในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ และมีผลงานที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้
เป็นคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์
พระราชาในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการสอนได้จริงในสถานศึกษา
3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรม
ครั้งนี้ ตามขอบข่ายหัวข้อต่อไปนี้
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3.1) ศาสตร์พระราชากับการศึกษาในปัจจุบัน
3.2) แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
3.3) หลักการทรงงานสู่การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
3.4) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5) การพัฒนาคุณลักษณะเด็กในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.6) การจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณการศาสตร์พระราชา
3.7) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
4) วิธีก ารฝึก อบรม โดยจัด ทาแผนการจั ดกิ จ กรรมที่ แสดงถึง รายละเอี ยดของ การจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ และระยะเวลาที่ใช้ ประกอบด้วย ขอบข่ายเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดย
การใช้วิธีการดาเนินการฝึกอบรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การชมวีดิทัศน์ เป็นต้น
5) สื่อประกอบการฝึกอบรม โดยการกาหนดสื่อการเรียนรู้ทั้งวีดิทัศน์และวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม
6) การประเมินผลหลักสูตร ใช้หลักการประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสมของจุดประสงค์ที่ต้องการให้สอดคล้องกับการศึกษาผลหลักสูตร
4.1.2 การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
1) หลังจากที่สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยได้นาหลักสูตร เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วม
สมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนครที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการใน
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา จัดทาเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลจากเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย แบ่งเป็นช่วงได้ 5
ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 84)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ในการกาหนดค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี
ค่าตั้งแต่ 3.41 ขึ้นไป ถือว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้ แต่ถ้า
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.41 ผู้วิจัยต้องปรับ ปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
4.2 แบบบันทึกการเรียนรู้
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการประเมิ นความรู้ ความเข้ าใจคื อ แบบบั นทึ กการเรี ยนรู้ จากผลที่ เกิ ดขึ้ นตาม
กระบวนการของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนด
กรอบของแบบบันทึกการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ประเด็นคือ
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1) สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เป็นการเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ที่มีมาก่อน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ทบทวนความรู้เดิมของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังจะอบรม ซึ่งได้กาหนดให้เขียนในช่วงก่อนเริ่มอบรม
2) สิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นข้อกาหนดที่ให้ผู้เข้าอบรมได้เขียนสิ่งที่ต้องการจะรู้จากหัวข้อของ
การอบรมเพิ่มเติม ซึ่งจะได้เขียนก่อนที่จะเริ่มอบรมเช่นเดียวกับข้อแรก
3) สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นการเขียนบรรยายสรุปองค์ความรู้ หลังจากที่ผ่านการอบรมตาม
กาหนดเวลาแล้ว ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เขียนหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว
ทั้งนี้ การหาคุณภาพของแบบบันทึกการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยใช้การประเมินโดยรูปแบบการประเมิน
และการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement Evaluation Approaches) การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอ
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปเป็นความเรียงในแต่ละประเด็น
4.3 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นแบบประเมินที่ ผู้วิจัยปรับ จาก เพ็ ญผกา หนองนา (2559) ที่ ใช้เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
แผนการจัด การเรียนรู้ที่ ประยุก ต์ใ ช้รู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ ที่เ หมาะสมในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วย 10
องค์ประกอบ คือ 1) ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ความสัมพันธ์สอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 3) เขียนสาระสาคัญได้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน กระชับ ได้ใจความ 4) เขียนจุดประสงค์
การเรียนรู้ได้ครบตามองค์ประกอบด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 5) สาระการเรียนรู้ครอบคลุม
ขอบเขตตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ทันสมัย เชื่อถือได้ 6) ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 7) สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้และครบถ้วนตามองค์ประกอบ 9) การบันทึกผลหลังสอน แสดงผลการสอน ปัญหา และแนวทางแก้ไข 10)
ภาคผนวกแผน มีครบถ้วนตามที่ระไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ความ

ต้องการจาเป็น
วิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ศาสตร์
พระราชากับ
การศึกษา
การจัดการเรียนรู้
ร่วมสมัย
การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
ฝึกอบรม
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หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ครูประจาการ
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่
บูรณาการศาสตร์พระราชา
องค์ประกอบของหลักสูตร
1. หลักการ
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร
4. วิธีการฝึกอบรม
5. สื่อประกอบการฝึกอบรม
6. การประเมินผลหลักสูตร

ผลของหลักสูตร

1) ความรู้ ความเข้าใจของครูใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์
พระราชา
2) คุณภาพของแผนการจัด การ
เรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว ม
สมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
ที่ครูพัฒนาขึ้น
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดให้มี การสร้างบรรยากาศการยอมรับของ
กลุ่มเป้าหมายและร่วมกันเพื่อระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้มา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์
และโรงเรียนบ้านห้วยแสง จากนั้นได้ทาหนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยระบุเงื่อนไขของการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ซึ่งพบว่า ทั้ง 2 โรงเรียนยินดีเข้าร่วมการอบรมใน
ครั้ง นี้ จากนั้นได้กาหนดวันอบรมร่วมกันทั้ง 2 โรงเรียนได้วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในระหว่างการติดต่อ
ประสานงาน ทางคณะผู้วิจัยได้ชี้แจงและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทราบ
ทิศทางของการพัฒนาร่วมกัน รวมถึง การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและตรวจสอบยืนยันความต้องการและ
ความจาเป็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ยินดีเข้ารับการอบรมกับคณะผู้วิจัย
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย
รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คณะผู้วิจัยได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
ของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม การ
ประเมินผลหลักสูตร จากนั้นนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ส ร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแต่ล ะ
องค์ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.00 - 5.00) ถือว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพครูประจ าการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์พระราชาที่
พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้
2. ผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดสกลนคร 2 ประเด็นคือ
2.1) ความรู้ ความเข้าใจของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
ในการจัดการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึกการเรียนรู้ เปรียบเทียบจากสิ่งที่รู้แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม สิ่ง ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และสิ่ง ที่ได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่า สิ่งที่ผู้เข้าอบรมรู้แล้วเป็นเพียงประเด็นหัวข้อของศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ การดารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน เช่น พื้นฐาน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การทางาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่มีผลมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมคาดหวังว่า อยากได้ความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องศาสตร์พระราชา
และสามารถนาไปบูรณาการใช้กับบริบทของชุมชน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยบูรณาการศาสตร์พระราชาใน
การจัดการเรียนการสอนลงสู่ผู้เรียน แนวทางในการจัดการเรียนรู้ และทักษะการสอนในแบบของศาสตร์พระราชา
การนาหลักที่ถูกต้องมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้แล้ว ความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมมีมากขึ้นคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ด้านการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.2) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์
พระราชาที่ครูพัฒนาขึ้น จากการจัดอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด 15 แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการที่
สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวคิดของศาสตร์พระราชาบูรณาการ โดยการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (R1) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) จากข้อมูล ที่รวบรวมได้ เพื่อใช้เป็น ข้อมูล พื้นฐานในการพั ฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ขั้ นที่ 2 การสร้าง
หลักสูตร (D1) โดยได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเป็น 6 องค์ประกอบ คือ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการประเมินผลหลักสูตร ขั้นที่ 3
การทดลองใช้หลักสูตร (R2) โดยนาหลักสูตรที่ส ร้างขึ้นที่ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกจากโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กาหนด และขั้นที่ 4 การประเมินผลการปรับปรุ ง
หลักสูตร (D2) เป็นกระบวนการของการศึกษาผลของหลักสูตรฝึกอบรมจานวน 2 ประเด็ นคือ ความรู้ ความเข้ าใจ
ของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ ที่พบว่า ส่วนมาก
เป็นความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิ จพอเพียง แต่ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ยังไม่มีกล่าวถึง สิ่ ง ที่ผู้เข้าอบรมคาดหวั งว่า อยากได้ความรู้อ ย่างลึกซึ้งในเรื่องศาสตร์พระราชาและสามารถนาไป
บูรณาการใช้กับบริบทของชุมชน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยบู รณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียน
การสอนลงสู่ผู้เรียน แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้และทักษะการสอนในแบบของศาสตร์พระราชา การนาหลักที่
ถูกต้องมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ งหลังจากที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้แล้ว ความรู้ ความเข้าใจของผู้ เข้า
อบรมมีมากขึ้นคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่ เข้าใจมากขึ้นและเห็นแนวทางของการนาไปใช้ได้อย่าง
หลากหลายในโรงเรียน ด้านการจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้บูรณาการที่สามารถเขียนเป็นขั้นตอนของการจัดทาหน่วย
การเรียนรู้ได้ชัดเจน ครบถ้วน และด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สะท้อนเกี่ยวกับการทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่า
แผนที่ดีควรทาอย่างไร และผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย
ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 15 แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ผ่ านตามเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งภาพรวมนั้น ผู้เข้ าอบรมไม่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ต ามกระบวนการอบรมให้เสร็จได้ภายในเวลาที่
จากัด ซึ่งจากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร คณะผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับศาสตร์พระราชา การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย ซึ่ ง ในที่นี้
เลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เหมาะสมสาหรับนาไปปรับใช้ได้ง่ายกับบริบทต่างๆ รวมถึ ง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แล้วนาหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแต่ละ
องค์ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.00 - 5.00) ถือว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพครูประจ าการในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ร่วมสมัยที่บูร ณาการศาสตร์พระราชาที่
พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้ ทั้ ง นี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์ขั้นตอนของการพั ฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมของ James &., Beck. (2004); Leonard and Zeace (1980) และวิภาวรรณ กลิ่ นหอม (2552)
พบว่า แนวคิดและขั้นตอนที่สาคัญของการหลักสูตรฝึกอบรมจะต้องมีคือ วิเคราะห์หาความจาเป็นของการฝึกอบรม
กาหนดวั ตถุ ป ระสงค์ข องการฝึก อบรม กาหนดคุณ สมบั ติข องผู้รั บ การฝึ กอบรม สร้า งหลั กสู ตรการฝึก อบรม
ดาเนินการฝึกอบรม ประเมินและติดตามผล จึงทาให้ขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลักสูตรฝึ กอบรมมีความเหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ และนอกจากนี้ ยัง พบว่า ในส่ว นของการวิเ คราะห์ หาความจ าเป็นของการฝึ กอบรมนั้ น
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คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนที่จะมีการอบรมนี้ เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
เทคนิ ค การจัด ฝึ กอบรมเพื่อ พั ฒนาบุค ลากรอย่ า งมี ประสิท ธิ ภ าพและลัก ษณะของโครงการที่ ดี ดั ง ที่ สมชาติ
กิจยรรยง (2551) ได้กล่าวถึงคือ 1) การรู้จักกลุ่มผู้ฟัง ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ
เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ค่านิยม ขนาดของกลุ่ม ตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม สิ่ ง
เหล่านี้เป็นสิ่ง ซึ่ง ผู้จัดทาโครงการฝึกอบรมจะต้องนาไปวิเคราะห์ เป็นข้อมูล ในการกาหนดสิ่งต่างๆ ในหลักสูตร
ฝึกอบรม 2) สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดฝึกอบรม จะมีอิทธิพลต่อผลของการฝึกอบรมมาก 3)
บรรยากาศและแรงจูงใจ การฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การร่วมมือในกิจกรรมการ
อบรม การจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม มีความตื่นตัวให้ผู้เข้ารับการอบรมอยากที่จะเรียนรู้ 4) การฝึก อบรม
จะต้องคานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใ หญ่ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งต้องคานึงถึงการรับรู้ ความจา
ตลอดจนเรื่องที่ฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์เดิม มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยตรง และ 5) ปัจจัย
อื่นๆ เช่น เวลา ทรัพ ยากร และงบประมาณ ก็เ ป็นสิ่ง ที่ผู้จัดทาโครงการต้องพิจ ารณาเพื่ อให้จัดทาโครงการได้
เหมาะสม นอกจากนี้ ขั้นตอนการดาเนินการของหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 4 ขั้นตอน มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยใน
ลักษณะเดียวกัน ทั้ง ธนียา เทียนคาศร, วิชัย วงษ์ใหญ่, จาเริญรัตน์ จิตต์จิร จรรย์ และสงวนพงษ์ ชวนชม (2557)
ที่ได้ศึกษาการพัฒ นาหลักสู ตรฝึกอบรมครูเพื่ อการออกแบบกิจ กรรม พั ฒนาทักษะชีวิตในการแก้ ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจั ดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรีย นระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม เนื้อหาและระยะเวลาของการฝึกอบรม กิจกรรม
การฝึกอบรม สื่อที่ใช้ ในการฝึกอบรม และการวั ดและประเมินผลการฝึกอบรม และอรุณรุ่ง โยธสิงห์ และสาราญ
กาจัด ภัย (2559) ได้ศึ กษาการพัฒนาหลัก สูตรฝึ กอบรมตามแนวคิดการเรี ย นรู้แบบผสมผสานเพื่อ เสริม สร้า ง
สมรรถนะด้านการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1)
วิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 2) ศึกษาความต้องการจาเป็น 3)
สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และ 4) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม จึงยืนยันได้
ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ดาเนินการนี้เชื่อถือได้และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. การศึกษาผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้ร่ว มสมัยที่บูร ณาการศาสตร์พระราชา ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจั ง หวัดสกลนคร ใน
ประเด็นด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยใช้หลักการของการสะท้อนคิดจากแบบบันทึก
การเรียนรู้ เพื่อให้ ทราบถึง สิ่ง ที่รู้ มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่จ ะอบรม สิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม และหลัง การอบรมจะต้อง
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้ง นี้ ในการเขียนสะท้อนจากแบบบันทึก การเรียนรู้เพื่อแสดงความรู้ ความเข้าใจของครู
พบว่า ความรู้ที่มีมาก่อนจากการเขียนสะท้อนสิ่งที่รู้แล้วกับเรื่องนี้ และสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมนั้น เป็นประเด็ นที่มีความ
ครอบคลุมกับขอบข่ายเนื้อหาของการอบรม คือ 1) ศาสตร์พระราชากับการศึกษาในปัจจุบัน 2) แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 3) หลักการทรงงานสู่การประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยน 4) การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5) การพัฒนาคุ ณลักษณะเด็กในด้านปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 6) การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้บูรณการ
ศาสตร์พระราชา 7) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปในทิศทางความต้องการเดียวกันกับครูผู้สอนที่อยากจะพัฒนาผู้เรียนของตนให้สอดคล้อง
ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาอย่างถูกต้อง ดังเช่นข้อมูลที่สะท้อนว่า “อยากรู้เกี่ยวกับการนาความรู้เรื่องศาสตร์
พระราชาไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการกากับติดตามอย่างยั่งยืน” (ครูคนที่ 1) “แนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ในแบบของศาสตร์พระราชา” “ทักษะในการสอนนักเรียนตามแบบศาสตร์พระราชา” (ครูคนที่ 2
และ 3) “การนาหลักที่ถูกต้องมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (ครูคนที่ 4) เป็นต้น ในส่วนของการสะท้อนสิ่ งที่
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ได้เรียนรู้จากการอบรมของผู้เข้าอบรม พบว่า ความรู้ ความเข้ าใจของผู้เข้าอบรมมีค รบทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ด้านการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง นี้
เป็นเพราะคณะผู้วิจัยได้มีการออกแบบหลักสู ตรฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับระดับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
พิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสนใจ ความรู้เดิมเป็นข้อมูลในการพั ฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ มีความต่อเนื่อง
นาไปปฏิบัติได้จริง เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Power point หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ศาสตร์พระราชา
กับการศึกษา การทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้, กิจกรรม “รู้จัก
ฉัน รู้จักเธอ”, สื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาของโรงเรียนบ้านนาคาน้อย, กรณีศึกษา “หน่วยการเรียนรู้แบบบู รณาการ",
กิจกรรม “เรียนรู้หลักการทรงงาน 23 ข้อ”, นิทานเซน, ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้, ใบงาน เรื่อง ขั้นตอนการทา
หน่วยการเรียนรู้, ใบงาน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย ปฏิ บัติได้จริง
อีกทั้งการแนะนาช่องทางความก้าวหน้าทางวิช าชีพให้กับผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมอีกด้วย จึ งทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
สะท้อนความรู้หลังการฝึกอบรมได้เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกับสุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547) ที่ได้กล่าวถึ ง
การฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ใหญ่นั้น จะต้องคานึง ถึงองค์ประกอบแรงจูงใจในการเรียน (Motivation
to Learn) นั่นคือ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากมีค วามต้องการในการเรียนสิ่งนั้นๆ สภาพแวดล้ อมในการเรียนรู้
(Learning Environment) ต้องมีความสะดวกสบายเหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียน
ความต้องการเรียนของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการเรียนรู้ (Learning Styles) ที่มีความหลากหลาย ใช้ ความรู้
เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า เนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู้ (Learning Content and
Activities) เหมาะสม การมี ส่ ว นร่ ว ม (Attention and Participation) หรื อ แม้ แ ต่ ก ารฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
(Opportunities in Practice) จนเกิดผลดี หรือการนาความรู้ไปประยุกต์ได้ เป็นต้น ส่วนประเด็นผลด้านคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นทั้ง 15 แผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น เนื่องจาก ใน
การจัดอบรมครั้งนี้ กาหนดระยะเวลาเพียง 1 วัน ทาให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีได้ อีกทั้ง การอบรมเพียง 1 วัน อาจจะทาให้เกิดการ
เรียนรู้แบบมีความหมายได้ยาก ความพยายามในการทางานให้ประสบความสาเร็จอาจจะมีน้อย เป้ าหมายสุดท้าย
เมื่อสร้างผลงานในครั้งนี้ได้ ซึ่งก็คือ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง รวมถึง ความ
คาดหวัง ที่มีต่อผู้เข้ ารับการอบรมนั้นมีมากถึง 2 อย่างคือ ผู้เข้ าอบรมต้องได้รับทั้งความรู้ตามเป้าหมายของการ
ฝึกอบรม และได้ทั้งคุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม จึงส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาที่มี ผลงาน
จึงไม่เป็นไปตามที่กาหนด ทั้งนี้ สอดคล้องกับวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2550) ที่กล่าวถึงรูปแบบการฝึกอบรมแบบ Off
the Job Training ลักษณะนี้ว่า เป็นการฝึกอบรมที่เน้นความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
ไม่ใช่การเรียนรู้แบบปฏิบัติงานจริง ซึ่งการฝึกอบรมประเภทนี้ จะให้ได้เพียงความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเท่านั้น ผู้เข้าอบรม
สามารถเรียนรู้ได้อย่ างเต็มที่ แต่อาจจะเกิ ดปัญหาในเรื่องของการประยุกต์ใช้ เพราะความรู้ที่ให้เป็นเชิงทฤษฎี
บางครั้งไม่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด หากผู้เข้าอบรมไม่มีทักษะในการประยุกต์ความรู้เข้ากับการ
ทางาน หรือมีทัศนคติต่อการฝึกอบรมว่า เป็นการพักผ่อน ผ่อนคลายก็ จ ะทาให้การฝึกอบรมนั้ นไม่มีประสิทธิผ ล
เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผู้ที่จ ะนาหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ไปใช้ ควรมีการศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมอย่าเข้าใจ
ก่อนที่จะมีการนาไปใช้ อีกทั้ง ต้องคานึงถึงระยะเวลาในการฝึกอบรมที่ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรและ
ความสามารถของผู้เข้าอบรมด้วย
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1.2 ในการดาเนินการจัดฝึกอบรม นอกจากจะมีการสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าหรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้การอบรมประสบความสาเร็จได้
เช่น การชี้แนะแนวทางหรือช่องทางของความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการอบรม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลผู้เข้าอบรมจากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรียน
ในความรับ ผิ ด ชอบว่ า เกิ ด ผลอย่ า งไรบ้ า ง เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามแนวคิ ด และความคาดหวั ง ของหลั ก สูต รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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