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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและระดับชั้นที่สอน และเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒ นาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
จานวน 254 คนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 5 คนใช้วิธีเลื อกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ได้ แก่ แบบสัม ภาษณ์ วิเคราะห์ ข้อมู ลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒ นาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามระดับชั้นที่สอน โดยรวมไม่แตกต่ างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้พบว่า 1) ด้านการสร้างและพัฒ นาหลักสูตร ควรปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาให้เข้ากับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 2) ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ ควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญควรมีการสารวจความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้หลากหลาย
นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 4) ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
ควรให้ครูผู้สอนแต่ละกลุม่ สาระร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย 5) ด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลายตามตัวชี้วัด
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
คาสาคัญ: การพัฒนาครู, บริหารหลักสูตร, การจัดการเรียนรู้
.
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ABSTRACT
This study aimed to study the state of teacher development in curriculum administration
and learning management in private schools. Under the Office of Buriram Province to compare
teachers' opinions about teacher development in curriculum management and learning
management. Classified by work experience and grade level taught and to study the guidelines
for teacher development in curriculum management and learning management. The research is
divided into 2 phases: Phase 1 studies and comparing the state of teacher development in
curriculum administration and learning management. The sample consisted of 254 teachers,
selected by stratified random sampling. The tools used were questionnaires. Statistics used were
percentage, average, standard deviation. And test the hypothesis by using the t-test and one-way
analysis of variance. Phase 2 development guidelines for curriculum administration and learning
management by interviewing 5 experts using specific selection methods. The tools used were
interview forms, data analysis by content analysis.
The findings were as follows
1. The state of teacher development in curriculum administration and learning
management in private schools under the Office of Buriram Provincial Education were at a high
level. The aspect with the highest mean was in measurement and evaluation of learning And the
aspect with the lowest mean is In the use and development of innovative media technology for
learning management
2. Teachers' opinions on the state of teacher development in curriculum management
and learning management in private schools Under the Office of Buriram Province Classified by
work experience Overall is no different. When considered in each aspect, it was found that the
measurement and evaluation of learning Significantly different at .05, while other aspects were
not different and Classified by teaching grade Overall is no different. When considering each
aspect, it was found that no difference
3. Opinions from interviews with experts about teacher development guidelines in
curriculum management and organization Learning found that 1) in the course construction and
development Should adapt the course curriculum to the learner's context and can be put into
practice. 2) Knowledge, ability in learning design Should study and analyze individual learners in
order to use the information in the learning management plan. 3) Learning management that is
student-centered There should be a survey of student needs. Organize various academic
gatherings Students join the activity with fun. 4) The use and development of media,
technological innovation for learning management. Teachers of each subject should share a plan
for procurement and production of media as appropriate. 5) Various media for measurement and
evaluation of learning should be used to measure and evaluate quality and diverse tools.
According to indicators to achieve learning standards
Keywords: Teacher Development, Curriculum, Learning Management
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บทนา
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่
คุณธรรมในการดารงชีวิต มีคุณภาพและการจัดการศึกษาต้องมีนโยบายที่เป็นเอกภาพแต่มีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการต้องจัดทาขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นไทยเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและยังต้อง
จัดทาให้สอดคล้องกับสภาพปัญ หาในชุมชนและสังคม ในการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพของตนการศึกษาที่มคี ุณภาพจาเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการ
จัดการระบบที่ดีมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554: 4)
การพั ฒ นาบุ ค ลากรถื อ เป็ น ปั จจั ยหนึ่ งของหน่ วยงาน เพราะคนเป็ น ตั วการส าคัญ ที่ จะก่อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง หากหน่วยงานใดได้คนดีมีความสามารถและมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ก็จ ะบังเกิด
ผลงานอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ แต่ จะให้ ค นในหน่ วยงานนั้ น เป็ น คนดี คนเก่ งและมีค วามรู้ค วามสามารถอยู่เสมอ
หน่ วยงานหรือ องค์ ก ารต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรอย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา
(สมเกียรติ พ่วงรอด, 2554: 126)
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกลยุทธ์ที่ทาให้แน่ใจว่าครูมีการเรียนรู้และพัฒนาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพราะ
การสอนที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ และสถาบันผลิตครูไม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกแง่มุมที่
กว้างขวางสาหรับบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพครู เมื่อนักศึกษาครูสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
ของการประกอบวิชาชีพครู และได้บรรจุเข้าทางาน ครูบรรจุใหม่ใช้เวลานานนับปีกว่าจะมีทักษะที่ต้องการในการทา
ตามบทบาทหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนแล้วก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ หากครูไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นครูที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะทาให้นักเรียนขาดโอกาสการเรียนรู้ที่
เต็มศักยภาพ และเรียนรู้ด้วยความเบื่อหน่าย (Mizell, 2010: 22)
การปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้
บัญญัติไว้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ อานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแทนอยู่ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชนเป็นองค์กรทาง
การศึกษาที่มีบทบาท หน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานแก่ประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย, 2560: 14)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 สั่ ง ณ วั น ที่ 3 เมษายน 25 60 เรื่ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการคาสั่งฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้มีหน่วยงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีอานาจหน้าที่ในเขต
จังหวัดซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนดังนั้นผลจากคาสั่งดังกล่าวจึง
ทาให้โรงเรียนเอกชนซึ่งเดิมนั้นอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้เปลี่ยน
สังกัดมาเป็นสานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นั้นดูแลรับผิด ชอบโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดทั้งสิ้น 36 โรงเรียน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์. 2561: 19)
ประกอบกับในปีงบประมาณ2562ที่ผ่านมา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการดาเนินงานในการ
ตรวจติดตามการดาเนิน การสถานศึ กษาเอกชนในสั งกั ดสานัก งานศึกษาธิการจั งหวัดบุ รีรัม ย์มุ่งเน้น การพัฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยพัฒนาครูโรงเรี ยนเอกชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบให้โรงเรียนสามารถนาไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเอกชนสังกัดสานัก งานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ชั้นประถมศึกษามีผ ลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศร้อยละ 6.95 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลการทดสอบเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศร้อยละ
0.91 ชี้ให้เห็นว่าระดับช่วงชั้นที่สอนนั้นมีผลต่อคะแนนทดสอบทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ตระหนั กเห็ นความสาคัญ และจ าเป็ นที่ จะต้ องยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและมีแ นวทางการดาเนิน งานโดยได้
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ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานวัดผลและ
ประเมิน ผลของสานั กงานศึก ษาธิการจังหวั ดบุ รีรัมย์ได้ทาการสารวจปั ญ หาที่พ บคื อ ครูขาดการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ขาดความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เลือกวิธีสอนไม่เหมาะสมกับบทเรียน ขาดความรู้ใน
การที่จะนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผล พบว่า โรงเรียนเอกชนมีความต้องการและความจาเป็นที่
จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนในด้านการบริหาร
หลักสูต รและการจัดการเรียนรู้ของครู 5 ด้าน คือ การสร้างและพั ฒ นาหลักสูตร ความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ (กลุ่มงานวัดและประเมินผลสานัก งานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ,
2562: 2 - 3)
จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หาดั งกล่ า วผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานในต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้
ตระหนักเห็นความสาคัญในปัญหาดังกล่าวจึงสนใจศึกษาการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะได้นาผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะดังกล่าว ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายทุกประการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรีย นรู้ในโรงเรีย นเอกชน สังกั ดส านั กศึ กษาธิก ารจังหวัดบุ รีรัม ย์จ าแนกตาม ประสบการณ์ ในการท างาน และ
ระดับชั้นที่สอน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สมมติฐานของการวิจัย
1. สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก
2. ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูดา้ นการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
3. ครูที่ สอนระดับชั้น ต่างกันมีค วามคิดเห็น เกี่ ยวกับ การพั ฒ นาครูด้ านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 714 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดบุ รีรัมย์ ได้จากการสุ่มจาก
ประชากรโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970: 608-610; อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ , 2555: 148 - 149) ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จานวน 254 คน
แล้วทาการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามระดับชั้นที่สอน
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ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายจานวน 5 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ได้แก่ มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการ
บริห ารงาน 10 ปี ขึ้ นไป และเป็น โรงเรียนเอกชนในสั งกั ดส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดบุรีรัมย์ ที่มี ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
2.
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพทั่วไป
1. ประสบการณ์ในการทางาน
1.1 น้อยกว่า 5 ปี
1.2 5 - 10 ปี
1.3 10 ปีขึ้นไป
2. ระดับชั้นที่สอน
1.1 ประถมศึกษา
1.2 มัธยมศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย
1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
2. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็ น แบบสอบถาม โดยได้รับคาปรึกษาจากที่
ปรึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และผู้ เชี่ย วชาญให้ ค าแนะน าในการพั ฒ นาเครื่อ งมื อ มี ค่ า IOC (Index of Item Objective
Congruence) ผลปรากฏว่าข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
จ านวน 30 คนในโรงรี ย นตุ ล ยาธร แบบสอบถาม จ านวน 43 ข้ อ ผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ข้ อ และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficien) ผลปรากฏว่ามี
ค่าความเชื่อมั่น 0.975
ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีมีแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะดาเนินการติดตามด้วยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาได้
254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5.
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตาราง
แสดงจานวนและร้อยละ
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2) วิเคราะห์ความคิดเห็น ของครูที่ มีต่อสภาพการพัฒ นาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนรู้ในโรงเรีย นเอกชน สังกั ด สานั ก งานศึ กษาธิก ารจังหวัด บุ รีรัม ย์ โดยการหาค่ า เฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และจัดอันดับเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง
3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิเคราะห์การทดสอบด้วยค่า t (t - test
แบบ Independent Samples Test) และความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) เมื่อพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จะทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย
คู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')
ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความสมบูร ณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปมาน (Inductive Method)
2) นาข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping)
3) ทาการวิเคราะห์ ตามประเด็น ของข้ อมูล โดยการอธิบ ายความ (Explanation) และตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้ (Interpretation)
4) นาเสนอเชิงพรรณนาความ

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1. การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดั บมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามระดับชั้นที่สอน โดยรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
1.1 โรงเรียนของท่านมีการนาผลการประเมินผลมาปรับปรุงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร
แนวทางการพัฒนา
1.1.1 ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา กิจกรรม หรือโครงการ และหน่วยการเรียนรู้ให้เข้ากับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
1.1.2 จัดทาและพัฒ นาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.2 โรงเรียนของท่านมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนอย่างไร
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แนวทางการพัฒนา
1.2.1 มีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้นมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่ามี ก ารพั ฒ นานั กเรียนเป็ น รายบุ ค คล โดยให้ น าข้ อมู ล ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนไปใช้ ในการพั ฒ นาหลั กสู ตรให้
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
1.2.2 แผนการสอนของครูผู้ ส อนมี ก ารปรับ ปรุงโดยใช้ ข้ อ มู ล การเรี ย นของนั ก เรี ย นเป็ น
องค์ประกอบ ข้อมูลผลการเรียนในภาพรวมถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
2.1 โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างไร
แนวทางการพัฒนา
2.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้ เช่น วิชาสังคมศึกษา และวรรณคดีเป็น
ลักษณะพิเศษที่ครูจะนามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรมการใช้ความคิด อภิปราย นาไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการ
เรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความคิดเห็นกัน เป็นวิถีทางที่ดีในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน
2.1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลองและการอภิปรายโดยใช้
หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้สร้างความรู้เองโดยตรง เพียงแต่ครูต้องรู้จักการใช้คาถามที่
ยั่ ว ยุ แ ละเชื่ อ มโยงความคิ ด ประกอบกั บ การได้ มี โอกาสท าการทดลอง เป็ น การปฏิ บั ติ ร่ว มกั น ผู้ เรี ย นจะได้ มี
ปฏิสัมพันธ์กัน มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 โรงเรียนของท่านมีการออกแบบเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและ
ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างไร
แนวทางการพัฒนา
2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยคานึงถึ งลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา
ความสามารถ ความถนั ด รูป แบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการที่ แตกต่างกัน และจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนองความต้องการของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถและเต็มศักยภาพของแต่ละคน
2.2.2 ให้ความสาคัญของความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงาม
อย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดการเรียนรู้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบ และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สาหรับใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนาไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 โรงเรียนของท่ านมีก ารใช้แหล่งเรียนรู้และภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ นในชุ มชนในการจัดการเรียนรู้
อย่างไร
แนวทางการพัฒนา
3.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการนานักเรียนไปทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
3.1.2 จัดทากิจกรรมโครงการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ภาคเรียน
3.2 โรงเรียนของท่านมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพหรือไม่ อย่างไร
แนวทางการพัฒนา
3.2.1 มีการสารวจความสนใจ ความถนัด ความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้
หลากหลาย สอดคล้องกับผลการสารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญนักเรียนร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีผลงานปรากฏชัดเจน
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3.2.2 มีการจัดมุม/ แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและหรือนอกห้องเรียนหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และผลงานของตนเอง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและดาเนินการ
4. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
4.1 โรงเรียนของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน
อย่างไร
แนวทางการพัฒนา
4.1.1 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อที่ต้องการใช้โดย
ชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองร่วมคิดและจัดท าตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย สื่อทุ กชิ้นช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว
4.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดหา และผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา กับครูผู้สอนรวมทั้งผู้ปกครองหรือชุมชน โดยเฉพาะสื่อที่ทาจากวัสดุท้องถิ่น มีการใช้และ
พัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีระบบการบริการ การใช้และบารุงรักษาสื่อ รวมทั้งมีการขยายผลการใช้สื่อที่
มีคุณภาพ และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
4.2 โรงเรียนของท่านมี การนิ เทศติดตามและประเมิ นผลการพั ฒ นาสื่อนวัต กรรมเพื่ อน าผลมา
ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างไร
แนวทางการพัฒนา
4.2.1 ครู ผู้ ส อนทุ ก คนมี ก ารผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรมและฝ่ า ยวิ ชาการมี ก ารนิ เทศติ ด ตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง นาผลมาปรับปรุง
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า
4.2.2 ประเมินผลโดยการให้นักเรียนประเมินครูผู้สอนในการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน เพราะผู้ที่จะประเมินผลได้ชัดเจนที่สุดคือผู้เรียน หากครูผู้สอนท่านใดได้คะแนนจากการประเมินน้อย
ทาการสอบถามถึงเหตุผลของการใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5.1 โรงเรียนของท่านสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องอย่างไร
แนวทางการพัฒนา
5.1.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เน้นคาถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า วัด และประเมินผล
ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือภาระงานการปฏิบัติในลักษณะผลผลิตหรือผลงาน กาหนด
เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง ต้องใช้เทคนิคหลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การรายงานตนเอง บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบปฏิบัติจริง และใช้แฟ้มผลงาน
5.2 โรงเรียนของท่านเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร
แนวทางการพัฒนา
5.2.1 มีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดย
ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.2.2 กาหนดวัตถุประสงค์การวัดให้ชัดเจน ทาการวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เลือก
เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ มีความยุติธรรมในการวัด แปลผลอย่าง
ถูกต้อง และนาผลที่วัดได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อ งสภาพและแนวทางการพั ฒ นาครู ด้ านการบริหารหลั กสูต รและการจั ดการเรีย นรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการใช้
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ
ประกอบการจั ด กิ จ กรรม ขาดประสบการณ์ ในการใช้ สื่ อ นวัต กรรมทางการศึ ก ษา ไม่ เข้ าใจและรู้จั ก วิ ธีก ารใช้
นวัตกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทาขึ้น ขาดความชานาญในการใช้นวัตกรรม ขาดความต่อเนื่องในการใช้สื่อนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ ขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่จะพัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดหา การใช้ การดูแลรักษาและ
ขาดงบจัดหาสื่อทั น สมัย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จอย ทองกล่อมศรี (2560: 86 - 87) ที่ได้ทาการศึกษาแนว
ทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูต้องการให้ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและสนใจ มีการจัดประชุมการจัดทานวัตกรรมทางการศึกษา โดยให้ครูและเพื่อน
ครูมีส่วนร่วมให้ ข้อเสนอแนะในการใช้น วัตกรรมหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่กาลังทานวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูมีการ
เลือกใช้และผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนทุกปีมีการแลกเปลี่ยนวิธีการและผลการใช้
นวัตกรรมซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่ า การเรียนรู้ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนาตนเอง ทั้งต่อตัวครูและบุคลากรผู้ผลิต และต่อผู้เรียนที่ได้รับผลจากการใช้นวัตกรรม
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลับเบอร์ส (Lubbers, 2014: 87) ที่ได้ศึกษาเอกสารต่างๆ และ
รวบรวมมาในประเด็นข้อเสนอแนะให้มีแนวทางในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับครูในด้านหลักสูตรที่
เป็นดิจิตอลและการสนับสนุนด้านห้องสมุดสาธารณะและฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ครูทุกคนจะได้รับนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุน ให้มีบริการสื่อประสมพิ เศษที่ให้บริการความ
ต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการดูแลและสอนบุ คลากรหรือพี่ เลี้ยงในการทางานเพื่ อพัฒ นาและ
สนับสนุนนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเลือก และ
ประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการผู้เรียน สอดคล้องตามเนื้อหาที่เรียนสูงสุดหรือพี่เลี้ยงในการ
ทางานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถเลือก และประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการผู้เรียน สอดคล้องตามเนื้อหาที่เรียนสูงสุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ที่ .05 ส่ วนด้านอื่ น ๆ ไม่ แ ตกต่ างกั น และครูที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานน้ อ ยกว่า 5 ปี กั บ ครูที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดภารกิจในการบริหารการวัด และประเมินผลเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษามีการจัดอบรม
สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
(2555: 144) ได้ทาการศึกษาการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พบว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่ง
เป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือผลักดันหรือกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จึงมีการดาเนินการบริหารงานด้านการวั ดและประเมินผล
การศึกษาในด้านต่าง ๆ มีการจัดทาระเบียบและคู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานวัดและประเมินผลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และผลจากการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ วั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี
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ประสบการณ์ในการทางานมานาน ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บการวัดและประเมินผลเป็นอย่างดี จึงมีการ
วางแผน จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินและดาเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ตาม
แผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ปานแก้ว (2557: 70) ได้ทาการศึกษาสภาพการพัฒนา
ครูด้านการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา พบว่า
ภาพรวมของครูที่มีประสบการณ์ การสอนต่างกัน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้านกระบวนการขั้นตอน
การดาเนินการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยพบว่าใน
ภาพรวมครูที่มีประสบการณ์การสอน 1 - 3 ปี มีสภาพการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง แตกต่างจากครู ที่มี
ประสบการณ์การสอน 6 – 9 ปี และครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากครูที่ มี ประสบการณ์ สอนน้อ ยกว่าไม่ค่ อยให้ ความส าคั ญ กั บการเตรียมเครื่องมื อในการวัดและ
ประเมินผล หรือยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริงต้องใช้
วิธีการที่หลากหลาย เครื่องมือวัดผลไม่ควรประเมินแบบทดสอบอย่างเดียวแต่ควรใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วยความเต็มใจ มีความสุขและเห็นความสาคัญของการประเมินผล ตาม
สภาพจริง โดยมีการวัดผลประเมินผลให้ครบถ้วนทุกด้านตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน
3. ผลการเปรียบเที ยบความคิ ดเห็น ของครูที่ มีต่อสภาพการพัฒ นาครูด้านการบริหารหลักสูต รและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามระดับชั้นที่สอน โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ างกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่ า ไม่ แ ตกต่ างกั น เนื่ อ งมาจากโรงเรี ย นเอกชนสั งกั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จานวนครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษามีมากกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา และอัตราการ
ลาออกของครูโรงเรียนเอกชนมีอยู่ตลอด เพราะรัฐบาลเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครู โรงเรียนเอกชนไป
สมัครสอบทาให้ขาดครูสอนส่งผลให้โรงเรียนเอกชนไม่สามารถหาครูมาทดแทนได้ทัน ดังนั้นครูที่สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา จึงสอนได้ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาพล นาม
เชียงใต้ (2552: 74) ได้ทาการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ความต้องการพัฒนาคนเองในการจัด การเรียนรู้ของครูโรงเรียนในอาเภอเมือง
ปทุ ม ธานี สังกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาปทุม ธานี เขต 1 ครูผู้ สอนที่ มีวุ ฒิ ป ริญ ญาตรี/ สูงกว่าปริญ ญาตรี
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันสอนระดับชั้นต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากครูในอาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่สอน
ไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกจึงขาดทักษะในด้านการสอน ด้านการใช้สื่อ และด้านการวัดผลและการประเมินผล
4. แนวทางการพั ฒ นาครู ด้า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจัด การเรี ยนรู้ในโรงเรีย นเอกชน สั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า
4.1 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ควรปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา กิจกรรม โครงการ และ
หน่วยการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนาไปปฏิ บัติได้จริง เพราะแต่ละ
สถานศึกษามีบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างและพั ฒ นาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler,
1949: 19) คื อ การก าหนดจุ ด ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาสั งคม ศึ ก ษาผู้ เรี ย น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นต่อมาทาการเลือกประสบการณ์การเรียน อันเป็นสื่อที่จะทาให้บรรลุ
ถึงจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ขั้นสุดท้ายคือการประเมินผล ซึ่งจะทาให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนที่จัดขึ้นนั้นบรรลุ
จุดประสงค์ตามที่กาหนดไว้เพียงใด
4.2 ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยคานึงถึงลักษณะการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญ ญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนองความ
ต้องการของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถและเต็มศักยภาพ
ของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับวิกกินส์ (Wiggins, 2005: 15) ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ว่า ความรู้ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้นั้นมีการกาหนดการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์

82

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

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

ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล กาหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ จัดทาสาระการ
จัดการเรียนรู้และคาอธิบายรายวิชาอย่างเป็น ระบบโดยบูรณาการสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีการนาผลการ
ออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์ อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียน
ตามที่คาดหวัง
4.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรมีการสารวจความสนใจความถนัด ความ
ต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้หลากหลาย สอดคล้องกับผลการสารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจ
มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีผลงานปรากฏชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ
พงศ์ศรีวัฒน์ (2558: 56) เสนอหลักสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้ สารวจความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างและค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ในสภาพความเป็นจริง
เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จะนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันและสามารถเข้าใจวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง รู้วิธีคิดของตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างเหมาะสม ไม่เน้นที่การจดจาเพียงเนื้อหา เน้น
การประเมินตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน และเน้นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัดได้ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบกลุ่มหรือ
รายบุคคล
4.4 ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ควรให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อที่ต้องการใช้โดยชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองร่วมคิดและ
จัดทาตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย สื่อทุกชิ้นช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว สอดคล้องกับ บุ ญเหลือ ทอง
เอี่ยม และสุวรรณ นาภู (2551: 21) กล่าวไว้ว่า การจัดทาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการสืบค้นข้อมูลที่ใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้สื่อ ผู้บริหารมีการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒ นาสื่อนวัตกรรมเพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒ นาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
4.5 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่
มีคุณภาพและหลากหลาย โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2553: 10) การออกแบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้และน าไปสู่การพั ฒ นาสมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียนและคุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ ต้องให้
ความสาคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลายควบคู่กันเพื่อให้เกิด การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะทั่วไป
เชิงนโยบาย จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน ผู้วิจัยขอเสนอกลยุทธ์ในการดาเนินการ ดังนี้
1.1 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ควรมีการกาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
1.2 ด้านความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยปรับใช้ตามสถานการณ์อย่ างเหมาะสมและเกิดผล
กับผู้เรียนตามที่คาดหวัง
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1.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน
1.4 ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
1.5 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง และ
นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ การนานโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
จังหวัดบุรีรัมย์ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์จากผลการวิจัย ดังนี้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้ นฐานในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
1.3 แนวทางการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยรวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกาหนด
เป็นมาตรการเพื่อบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การศึ กษาปั จ จัย ที่มี ผ ลต่ อการพั ฒ นาครูด้ านการบริห ารหลัก สูต รและการจัด การเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและกาหนดประเด็นตัวแปรที่ศึกษาเพิ่มเติม
2.2 ควรมีการศึกษาปัญ หาและอุปสรรคในการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน
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