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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดด้  าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)   
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบการบริหารจดัการใหม่ ตอ้งอาศยัการด าเนินการพฒันา ใน
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน ทั้งกระบวนการดา้นหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงเนน้ในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ  
 การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติั
การศกึษาแห่งชาติหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนกบัปัจจยัหลายดา้น และปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ “ครู” เพราะ
ครูถือว่าเป็นผูใ้กลชิ้ดและเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ครูเป็นบุคคลท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการปฏิรูปการเรียนรู้ ครูเป็นอาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดชีพหน่ึงในโลก สรรพวิทยาการ
ทั้งหลายของมวลมนุษยถู์กถ่ายทอดจาก “ผูรู้้” สู่ “ผูเ้รียน” มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอก
ระบบ ระบบการเรียนการสอนท่ีให้วิวฒันาการของมนุษยเ์ป็นไปอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดดว้ย
ระบบการเรียนรู้ของมนุษยใ์ช้เวลาเพียงไม่ก่ีปีเท่านั้น มนุษยรุ่์นใหม่ก็จะสามารถสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆ ต่อยอดออกไปไดอ้ยา่งไม่รู้จบ ภาระหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้และพฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนจึงเป็นหน้าท่ีของครูท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกระบวนการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา (กิตติพนัธ์ อุดมเศรษฐ์)  นอกจากน้ี จากกระบวนทศัน์เดิมท่ีครูเป็นผูม้อบความรู้ก็จะ
เปล่ียนเป็นช่วยกนัออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รียน นั้นคือ “กระบวนการ
เรียนรู้ส าคญักว่าความรู้” เป้าหมายของการเรียนรู้จะมิใช่ท่ีตวัความรู้อีกต่อไป เพราะตวัความรู้นั้นมี
มากมายมหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบใหน้กัเรียนแต่ละชั้นได ้นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีหนทางคน้หา
ความรู้ดว้ยตนเองจากส่ิงแวดลอ้มและอินเตอร์เน็ต ท่ีควรท าคือ มีกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีจะพฒันาเด็ก
และเยาวชนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ)์ ดงันั้นจะเห็นว่า การเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ทุกคนต่างตระหนกัดีวา่ถึงบทบาทของตนจะตอ้งด าเนินต่อไป การพฒันาคุณภาพของ
ครูในการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียน
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั การให้ความรู้เพ่ิมเติมกบัครูในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ให้มีประสิทธิภาพโดยการออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย พฒันาผูเ้รียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใชแ้หล่งการเรียนรู้ใน
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การศึกษาคน้ควา้หาความรู้และค านึงถึงศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและความเปล่ียนแปลงของสงัคม พร้อมทั้งสอดแทรกทกัษะการด ารงชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม แต่ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีขาดแคลนมาก คือ 
ครูท่ีมีความสามารถในการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพราะหากครูไม่มีโอกาสรับการพฒันา
อย่างเต็มท่ีจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต ่าลงอย่างเห็นได้ชัด (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา,2548) การจัดการเรียนรู้ของครูต้องมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัตามตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้
นั้นๆ ความเป็นรูปธรรมชดัเจนจะปรากฏข้ึนไดจ้ากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพราะหน่วยการ
เรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการน าหลกัสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติ  การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน ครูจ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวดัตลอดจนสาระการเรียนรู้แกนกลางเพ่ือก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระและกิจกรรม
ร่วมกนัในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นภาพตลอดแนวของรายวิชาให้ผูเ้รียนเกิดส่ิงท่ี
เรียกว่า “พึงรู้และปฏิบติัได”้  เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนด 
 การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีประโยชน์เพื่อการพฒันาบุคลากรทางด้านเทคนิค 
วิชาการและความช านาญการเพื่อประสิทธิภาพของหน่วยงานแลว้ ยงัสามารถแกปั้ญหาในองค์การ
ฝึกอบรมเป็นขั้นตอนส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคคลนั้นเป็น
เร่ืองท่ีมีวตัถุประสงคเ์จาะจง เนน้ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานซ่ึงตวับุคคลนั้นปฏิบติัอยู่ หรือจะ
ปฏิบัติต่อไปในระยะยาว เน้ือหาของเร่ืองท่ีฝึกอบรมจะเป็นเร่ืองท่ีมุ่งเน้นให้ตรงกับงานท่ีก  าลงั
ปฏิบติัอยู่หรือก าลงัจะไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั การฝึกอบรมจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีก  าหนด
ระยะเวลาเร่ิมตน้ และส้ินสุดลงอยา่งแน่นอน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ซ่ึงสามารถประเมินผลไดจ้ากการปฏิบติังานหรือผลงาน หลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบั
หลกัการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism ของซีมวัร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert, 1991) ท่ี
ใหผู้เ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดด้  าเนินกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองโดยการลงมือ
ปฏิบติัหรือสร้างงาน ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้สัมผสัแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม 
ผูเ้รียนจะสร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเองจากการปฏิบติังานท่ีความหมายต่อตนเองและสอดคลอ้งกนั
และในขณะเดียวกนัจะเกิดผลแก่ครูผูส้อนให้เกิดความเขา้ใจ และถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนได้ การ
ฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการท างานเฉพาะอย่าง อาจจ าแนกวตัถุประสงค์
ในการฝึกอบรมได ้4 ประการไดแ้ก่ 1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้มีความรู้ หลกัการ ทฤษฎี แนวคิดใน
เร่ืองท่ีอบรมเพื่อน าไปใชง้าน 2) เพ่ือเพ่ิมพูนความเขา้ใจ เป็นลกัษณะท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ กล่าวคือ 
เมื่อรู้ในหลกัการและทฤษฎีแลว้สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายให้คนอ่ืนทราบ
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ได้ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ได้ 3) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ทักษะคือความช านาญหรือความ
คล่องแคล่วในการปฏิบติั อย่างใดอย่างหน่ึงไดโ้ดยอตัโนมติั และ 4) เพื่อเปล่ียนแปลงเจตคติ คือ
ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อส่ิงต่าง ๆ   การฝึกอบรมมุ่งให้เกิดหรือเพ่ิมความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ต่อ
ผูบ้ังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ  การฝึกอบรมต่างจากการศึกษา คือ 
การศึกษาจะมุ่งพฒันาในส่วนรวม แต่การฝึกอบรมจะเป็นการฝึกให้แก่บุคคลเพื่อท างานอย่างใด
อยา่งหน่ึง 
 จากการสังเกตของผูว้ิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่ท าการสอนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี แ ต่ขาดการ
พฒันาด้านการออกแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ครูผูส้อนมีการปรับเปล่ียนการสอน
ค่อนขา้งบ่อย เพราะครูลาออกหรือไปประกอบอาชีพอ่ืน และในขณะเดียวกัน ครูท่ีรับผิดชอบ
ทางดา้นงานวิชาการยงัไม่มีความช านาญดา้นการออกแบบการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการ
เรียนรู้อย่างถ่องแท ้ส่งผลให้ครูท่ีอยู่ภายในบงัคบับญัชาไม่สามารถออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ีทางผูว้ิจยัเห็นควรเสริมสมรรถนะดา้นการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการเรียนรู้ ให้แก่ครูภายในโรงเรียนโดยการจัด
ฝึกอบรม เพื่อให้ครูภายในโรงเรียนมีคุณภาพในการออกแบบการเรียนรู้และการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเช่ือมัน่และเสริมสร้างประสิทธิภาพความเป็นครูให้
ครบถว้นสมบูรณ์  

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม เร่ืองการการออกแบบการจัดการเรียนรู้         
ของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)ส าหรับ
ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา 

สมมุติฐานการวิจยั 
 1. พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 



4 
 

 3. ความพึงพอใจของครูโรงเรียนศึกษาปัญญาท่ีมีต่อการฝึกอบรมหลกัสูตรการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
2560)  หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
              1. ได้หลกัสูตรการฝึกอบรมเร่ือง เร่ือง  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    ท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา สามารถน าหลกัสูตรไปใชใ้นการพฒันาตนเองไดไ้ด ้
3. ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ไดรั้บการพฒันาความรู้ในวิชาชีพท่ีจ  าเป็นสามารถน าไปใชใ้น

การจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งและประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการวจิยั 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศกึษาปัญญา  อ  าเภอเมือง จงัหวดั

เพชรบุรี จ  านวน 30 คน   
     1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

          กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียน
ศึกษาปัญญา  อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา  
 2.1 ตวัแปรอิสระ  
  หลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   ส าหรับครูโรงเรียนศึกษาปัญญา 
 2.2 ตวัแปรตาม  
  2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 

2.2.2 ความพึงพอใจของโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีมต่ีอหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง 2560)    
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3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 1) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 หลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   หมายถึง เอกสารหลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
เพื่อใชใ้นการฝึกอบรมครูโรงเรียนศึกษาปัญญา การด าเนินการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม ตามแนวคิด
ของไทเลอร์ (Tyler, 1950) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดจุดประสงค์ 2) การเลือก
เน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ 3) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 1) การก าหนดจุดประสงค ์หมายถึง ขั้นตอนในการก าหนดส่ิงท่ีมุ่งหวงั ใหเ้กิดข้ึนในตวั
ของผูเ้รียนโดยผ่านทางหลกัสูตร ทั้งน้ีนอกจากเพ่ือให้ทราบคุณลกัษณะของผูเ้รียน ท่ีคาดหวงัให้
เกิดข้ึนแลว้ยงัเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างเน้ือหากิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้
ตลอดจน การวดัและการประเมินผล 
 2) การเลือกเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดโครงสร้างเน้ือหา
หลกัสูตร เป็นการก าหนดขอบเขตของเน้ือหา สาระรวมทั้งก  าหนดเวลาท่ีใช ้เพื่อให้สามารถพฒันา
ผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์หลกัสูตรก าหนด  
 3) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดวิธีการในการฝึกอบรม และ
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม  ในการก าหนดกิจกรรม ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง  
ของเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการอบรม 
 4) การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินผลการ
น าหลกัสูตรไปใช้ว่าบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่  อย่างไร และน าข้อมูลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเพื่อน าไปใช้จริงต่อไป ในขั้นของการทดลองใช้หลกัสูตร จะประเมิน
เก่ียวกบัผลการเรียนของผูเ้รียนและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เช่น การประเมินเอกสารหลกัสูตร 
ประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใช ้และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
 ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรม หมายถึง การแสดงออกทางดา้นความรู้สึก ของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม ท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ครูโรงเรียนศึกษา
ปัญญา  วดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ขา้รับการอบรม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั  


