
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจยั  อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั     1. เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ืองการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551  (ฉบบัปรับปรุง 2560)        
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  ของครูโรงเรียนศกึษาปัญญาก่อน
และหลงัการฝึกอบรม   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
2560)  ส าหรับครูโรงเรียนศึกษาปัญญา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศกึษาปัญญา  อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 
30 คน   

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรการฝึกอบรม
เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง 2560)  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรฝึกอบรม  
เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง 2560) โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ   (t-test for dependent) 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูท่ีมต่ีอหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สรุปผลการวิจยั 
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t = 21.95, Sig = 0.00)       
 2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรการฝึกอบรม  เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)โดยภาพรวมของครูเห็น
ดว้ยในระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.80) 
 อภิปรายผลการวจิยั 
 จากการสรุปผลการวจิยัท่ีน าเสนอขา้งตน้ ผลการวิจยัดงักล่าวมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรฝึกอบรม  เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ท่ีไดม้าจากการฝึกอบรมครูโรงเรียนปัญญาศกึษา อ  าเภอ



เมือง จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย หวัหนา้วิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคุณครูผูส้อนในแต่ละ
รายวิชา  พบว่าครูสามารถน าเน้ือหาท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นการวางแผนการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีการท่ีครูมีผลสมัฤทธ์ิหลงั
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม เป็นเคร่ืองช้ีว่า ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเกิดทกัษะท่ีจะน าไปใชใ้นการ
ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมกระบวนการทุกขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวีรภทัร ไมไ้หว (140 
:2560) ,ไพบูลย ์อ่อนมัง่และคณะ (2557) และ อรณิชชา ทศตา (2558) และหลกัสูตรการฝึกอบรม โดยไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั นั้น เน่ืองมาจากหลกัสูตรจดัอบรมครูท่ีเป็นครูผูส้อนนั้นมีความรู้พ้ืนฐานเดิม
อยูแ่ลว้  เพียงแต่เขา้มาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์จากความรู้เดิมแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนซ่ึง
กนัและกนั โดยวิทยากรจดัใหค้รูฝึกปฏิบติัขั้นตอนตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดัท าโครงสร้างรายวิชา การเขียนค าอธิบายรายวิชา  การเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ เป็นตน้ โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายของวิทยากรท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัส่งผลใหค้รู
สามารถน าหลกัการเหล่าน้ีไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชูชยั สมิทธไกร (2554)และ        
สิรินธร สินจินดาวงศ ์วยัวุฑฒ ์อยูใ่นศีลและณรงคฤ์ทธ์ิ อินทนาม (2556:41)  ท่ีกล่าวว่า หลกัการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาบุคลากรใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันา
และปรับปรุงตนเอง ใหม้ีทกัษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ และส่งผล
ใหก้ารปฏิบติังานของครูผูส้อนไดมี้การปรับปรุงและพฒันานวตักรรมการสอนใหม่ๆ ข้ึนมาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
 2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    
 จากผลวิจยัพบว่า ในภาพรวมครูมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมค่ีาเฉล่ีย เท่ากบั 4.80 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.60  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม 
ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ เจตคติและทกัษะ นอกจากน้ียงัเลือกเน้ือหาในการฝึกอบรมเก่ียวกบัดา้นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรในรายวิชา คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาและวิทยาการ
ค านวณ มีการยกตวัอยา่งท่ีหลากหลาย และลงมือปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นว่าเป็นส่ิงท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีการฝึกอบรมเนน้กระบวนการกลุ่ม 
โดยใหค้รูไดท้ างานร่วมกนัในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ระดมสมอง และลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประวีณา เอ่ียมยีสุ่่น(2560)  และ
สอดคลอ้งกบัไพบูลย ์อ่อนมัง่ และคณะ (2557) ท่ีกล่าวขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี 1. วิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม ตอ้งพิจารณาถึงสภาพปัจจุบนัท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน และคาดการณ์อนาคตได้
อยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียง เพื่อจะไดว้างแผนการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 2. ก  าหนดวตัถุประสงค ์ ในการ
ฝึกอบรมโดยทัว่ไปจะมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดา้น คือ ความรู้ เจตคติและทกัษะ ดงันั้นใน
การก าหนดวตัถุประสงคจึ์งควรก าหนดใหค้รอบคลุม คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนใน



ผูรั้บการอบรม 3. เลือกเน้ือหาในการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาของ
สถานศึกษา และควรเลือกพิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ น่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้ขา้รับการอบรม 4. ออกแบบการเรียนการสอน  ตอ้งก  าหนดขั้นตอนต่างๆ ใหเ้ช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั
ในทุกองคป์ระกอบ ตั้งแต่ การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ จะตอ้งก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม วิธีการ
สอน การวดัและประเมนิผล  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้   
ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 1. จากผลการวิจยัพบว่าหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   มีการออกแบบการอบรมและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการอบรมไดต้ามเกณฑ ์ดว้ยเหตุน้ีทางโรงเรียนปัญญาศึกษาจึงควรขยายผลการฝึกอบรม       
ไปยงัโรงเรียนบริเวณใกลเ้คียง 
 2. จากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ในทุกหวั ขอ้ก็
ตาม แต่ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้สนอแนะใหมี้การขยายเวลาในการอบรมใหม้ากกว่าน้ี  
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอ่ืนๆ เช่น หลกัสูตรสถานศึกษา การวดัและ
ประเมินผล การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการผลิตส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. ควรมกีารศกึษาและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 
  
 
 
 


