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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ศึกษานาร่องการใช้หลักสูตร
3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ประเมินหลักสูตร การดาเนินกิจกรรมของหลักสูตรประกอบด้วยกระบวนการชี้แนะ
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุสถานการณ์ปัญหาหรือขัดข้อง 2) การกระทาและการเปลี่ยนแปลง 3) การตระหนักรู้
ในตนเอง และ 4) การนาไปสู่การปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับ และทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษาแก่ครู
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จานวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และสถิ ติ ท ดสอบ t-test
แบบ One Sample Test ผลการวิจัย พบว่า
1. ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับปานกลาง
2. หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อนาไปศึกษานาร่อง พบว่าหลักสูตรมีความเป็นไปได้ต่อ
การนาไปใช้
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3. หลั งการใช้ ห ลั ก สู ต รเสริม สมรรถนะการออกแบบการจั ด การเรี ยนรู้ ครู มี ค วามรู้ แ ละสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
4. ครูมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
ในระดับมาก

คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
Abstract
The study has following objectives to the development of curriculum to enhance learning
design competency on coaching and mentoring for municipalities teachers. Research methodology
was conducted subject to research and development consisting for four steps. The first step were
survey teachers about learning Design and interview experts. The second step were create and
monitor the quality of curriculum and pilot studies in using the curriculum. The third step trial
the curriculum. The fourth step assessment the curriculum. The course activities of 4 steps:
1) Identifying situations, Problem, or interruptions, 2) Actions and changes, 3) Self-awareness, and
4) Implementing and providing feedback. And act as a mentor to counsel the teachers. Target group
consisted of 15 primary school teachers in Sawankhalok Municipality. In analyzed data using
the statistics by mean, standard deviation, content analysis and t-test; one sample test. The study
found that:
1. Municipalities teachers had moderate problems in learning design.
2. The curriculum was highly appropriation and the pilot study the curriculum was
feasibility to apply.
3. After using the enhance curriculum, the teachers had higher knowledge and ability
to learning design than 75%.
4. The opinion of teachers that the enhance curriculum was appropriate for basic
factors, processes and productivity at a high level.

Keywords: Curriculum Development, Learning Design Competency, Coaching and Mentoring
Process
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ความสาคัญและปัญหา
แนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2552 - 2562) พบว่า ความสามารถทางวิชาชีพ
ครูประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถ
ในการกาหนดผลการเรียนรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความเชี่ยวชาญวิชา
ที่สอนทั้งเนื้อหาและเทคนิคการสอน ความสามารถในการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นผู้จัดการสร้างเครือข่าย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ที่ร่วมเรียนรู้กับนักเรียนทาให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผู้ที่มีความสามารถสอนให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
สรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) เป็นผู้ที่ใช้กระบวนการวิจัยมาช่วยในการสอน (Sompongthum, et al.,
2010) ครู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอนจึ ง ควรมี ส มรรถนะ 3 ประการ ได้ แ ก่ 1) ความเข้ า ใจพื้ น ฐาน
2) ความสามารถในการวางแผนและการจัดการ 3) ความ สามารถในการเตรียมการสอนและการสอน นอกจากนี้
มาตรฐานและความเชี่ ย วชาญสาหรับ ครู ของประเทศควี นแลนด์ได้ก าหนดแนวทางในการพั ฒนาครูด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 1) ออกแบบและดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่น่าสนใจและยืดหยุน่ ได้
สาหรับบุคคลและกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและลงมือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายอย่างชาญ
ฉลาด 2) การออกแบบและน าประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ไ ปประเมิ น ความแตกต่ า ง ส าหรั บ บุ ค คลและกลุ่ ม
ซึ่งบทบาทใหม่ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ควรรู้และนาไปสอนนักเรียนได้ คือ ต้องใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง และการประเมินการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี จากมาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ว่า ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ เป็นความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของครูมืออาชีพที่ครูต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน
จากการศึกษาการทางานด้านการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูพยายามเรียนรู้เทคนิคการสอนและ
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเรียนรู้ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดยมองการจัดการเรียนรู้เหมือนการเขียนตาราปรุงอาหารที่จะมีรายละเอียดในประเด็นปลีกย่อย มีลักษณะ
การเรียนรู้ที่เป็นการเลียนแบบ หรือการทาตามคาแนะนาของบุคคลอื่น โดยให้ความสนใจกับเนื้อหาวิชาหรือการ
ถ่ายทอดเนื้อหา เนื่องจากครูไม่เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิคการสอนและปรัชญาการศึกษา ทาให้ไม่สามารถ
เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ไม่ส ามารถเชื่อมโยงทฤษฎีการเรียนไปสู่การปฏิบัติการสอนจริงในบริบทของ
ห้องเรียน และมีความวิตกกังวลในการจัดการเรียนการสอน และความกังวลที่จะรักษาความรู้สึกที่ว่าตนเองมีคุณค่า
(Richert, 1990)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จในการจัดการศึกษาอย่างหนึ่งคือการชี้แนะ ซึ่งเป็นวิธีการนิเทศที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะครู โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นวิธีส่งเสริมให้ครูรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถไตร่ตรองย้อนคิด การจัดการเรียนการสอนของตนเอง (Maskey, 2009,
p.65) จากการศึกษาของ Edwards (2007) พบว่าการชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching) เกิดประโยชน์ทั้งผู้
ที่ทาหน้าที่ให้คาชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ โดยผู้รับการชี้แนะจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อได้รับการสอนจาก
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ผู้ชี้แนะที่เข้าร่วมกิจกรรมการชี้แนะทางปัญญา และผู้ให้คาชี้แนะจะรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในตน มีพลัง
อานาจ มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่มีความเป็น
เพื่ อ นร่ ว มวิ ชาชี พ เกิ ด ความไว้ ว างใจ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ในการปฏิ บั ติ งานสอดคล้ อ งกั บ
Chuenklin (2010, p. 263) ที่กล่าวว่า การโค้ชพีพีซีอีเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละ
ระยะสามารถปฏิบัติได้จริง ทาให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ ช่วยให้อาจารย์พยาบาลมี
ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น รู้สึกมีกาลังใจ สามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การทบทวนย้อ นคิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งทาหน้าที่โค้ชโดยช่วยเหลืออย่างจริงใจและให้กาลังใจต่อกัน นาไปสู่การ
สร้างความรู้ใหม่และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จด้านวิชาการของโรงเรียน
อีกอย่างหนึ่ง คือ การได้รับความช่วยเหลื อจากนักวิชาการพี่เลี้ยงที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในด้านกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะของกัลยาณมิตรที่จะร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับครู (Khammani, et al., 2004, p. 209;
Rakpojanat, 2004, p. 8) การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้จึงควรมีวิธีการปรับ การจัดการ
ฝึกอบรมที่คานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของครูมากขึ้น
เพื่ อ เป็ น การเติมเต็มช่ องว่ างระหว่า งสภาพที่ เป็ นจริงกั บสิ่งที่ คาดหวั ง ผู้ วิ จั ย จึ งด าเนิ นการพัฒนา
หลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครู ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้ครูนาความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ปัญญาที่ลุ่มลึก ด้วยการสร้างสรรค์ความรู้และทักษะการจั ดการเรียนรู้ซึ่งเป็นวิถีของการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ความต้องการของครูเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสนองตอบต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
นาไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรเสริม สมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบความรู้และความสามาร ถ
ในการออกแบบการจัด การเรียนรู้ข องครูในสังกัด องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น หลั งการใช้ หลักสูตรกับเกณฑ์
ร้อยละ 75
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4. เพื่อประเมินหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู และแนวทาง
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการศึกษา 2 ส่วน
ได้แก่
1. ศึกษาสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย 1) เทศบาลนครพิษณุโลก 2) เทศบาลนครแม่สอด
3) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ 5) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยสอบถามความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 235 คน เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ โดยศึกษาด้านสภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ และด้านความเป็นปัญหาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยศึกษาจากระดับค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาในประเด็นที่ครูมีระดับความรู้ ความเข้าใจหรือการปฏิบัติ
ในระดับน้อย และประเด็นที่ครูมีปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก
2. ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 6 คน เกี่ยวกับการนากระบวนการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมเสริมสมรรถนะครูและ
ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดเนื้อหาสาระในหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กาหนด
ประเด็นในการสัมภาษณ์ไว้ ดังนี้ 1) การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เป็นกระบวนการที่มักใช้คู่กันในการพัฒนา
บุคลากร ในความเห็นของท่าน ทั้งสองบทบาทนี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 2) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยงครูประสบความสาเร็จ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 3) ขอให้ท่านแนะนาเทคนิควิธีที่เป็นประโยชน์ต่อการ
นากระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จ 4) ในความคิดเห็นของท่านสมรรถนะสาคัญใดที่ครูผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ควรมี
5) การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นศตวรรษที่ 21 ควรเป็ น อย่ า งไร 6) และประเด็ น อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลมาสังเคราะห์และสร้างข้อสรุปเพื่อเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ ก ระบวนการชี้ แ นะและการเป็ น พี่ เ ลี้ย ง ส าหรั บ ครู ใ นสั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการ ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์การสอบถามสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของครู การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมากาหนดองค์ประกอบของ
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หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัญหาและความจาเป็น 2) วิสัยทัศน์ 3) หลักการ 4) จุดมุ่งหมาย 5) สมรรถนะที่
มุ่งเน้น ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การวิเคราะห์
ผู้เรียน วิเคราะห์สื่อและแหล่งเรียนรู้ การใช้เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง สมรรถนะด้านความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เลือกใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหาและศักยภาพของผู้เรียนที่ได้วิเคราะห์มา
เลือกใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือและวิธีประเมินผลที่หลากหลาย ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 6) โครงสร้างและ
เนื้อหา 7) กิจกรรมของหลักสูตร 8) สื่อและแหล่งสืบค้น และ 9) การประเมินผล
2. ผู้วิจัยยกร่างหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง สาหรั บครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะที่มี
แผนการจัดกิจกรรมสาหรับผู้ดาเนินกิจกรรม และคู่มือการใช้หลักสูตรสาหรับครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยที่
หน่วยที่ 1 การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ (2 ชั่วโมง)

เนื้อหาสาระ
- ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
- หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้
- ขั้นตอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 2 หลักการวิเคราะห์
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หลักสูตร
หลักสูตร (2 ชั่วโมง)
- หลักการวิเคราะห์หลักสูตรและตารางวิเคราะห์หลักสูตร
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ผู้เรียน - จุดม่งหมายของการวิเคราะห์ผู้เรียน
(2 ชั่วโมง)
- วิธีที่ใช้ในการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ลักษณะของผู้เรียนและวิธีการเรียน
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สื่อและ - ความหมายประเภทสื่อ
แหล่งเรียนรู้ (2 ชั่วโมง)
- หลักการเลือกใช้สื่อ
- ความหมาย ลักษณะของแหล่งเรียนรู้
- แนวคิดสาคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้
หน่วยที่ 5 เทคนิคการสอนและ - การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
รูปแบบการสอน (2 ชั่วโมง)
เป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น
หน่วยที่ 6 วิธีวัดผลและ
- ความหมายของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ประเมินผลตามสภาพจริง
- วิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(2 ชั่วโมง)
- เครื่องมือวัดประเมินและผลตามสภาพจริง

เวลา
1 วัน

1 วัน

1 วัน
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หน่วยที่
หน่วยที่ 7 ปฏิบัติการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
หน่วยที่ 8 การประเมินผลและ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ

เนื้อหาสาระ
- ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(6 ชัว่ โมง)
- ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้แบบการจัดการเรียนรู้ที่ตน
ออกแบบ (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
- ประเมินผลการวัดความรู้และความสามารถการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของครู
- ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคลในการปรับปรุงคุณภาพการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จากปัญหาอุปสรรคที่พบในการนาการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น

เวลา
35 วัน

10 วัน

49 วัน

การดาเนินกิจกรรมตลอดหลักสูตรผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงจะคอยเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นให้ครูระบุปัญหาที่พบ
ในการจัดการเรียนรู้ หรือปัญหาที่เป็นข้อขัดข้องให้การจัดการเรียนรู้ไม่ประสบความสาเร็จ ใช้คาถามที่ท้าทาย
กระตุ้นให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดหาวิธี หรือร่วมกันค้นหาวิธีในการจัดการกับปัญหา คอยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ครู
คิดอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงมีบทบาทสะท้อนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และร่วมรับ
ฟังสิ่งที่ครูได้เผชิญจากการนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้นั้นไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ไปกับครู ในระยะปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้
3. การตรวจสอบคุณ ภาพของหลัก สูตรเสริม สมรรถนะ และคู่ มื อ การใช้ หลัก สูตรเสริมสมรรถนะ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมสมรรถนะและความสอดคล้องของเอกสาร
ประกอบหลักสูตร
4. การศึกษานาร่องหลักสูตรเสริมสมรรถนะเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนาหลักสูตรไปใช้
โดยผู้วิจัยทดลองใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะกับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมือ งสวรรคโลกที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 6 คน พบว่า หลักสูตรเสริมสมรรถนะมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริง
5. ผู้วิจัยปรับปรุงหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตรและเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อเป็นหลักสูตรเสริม
สมรรถนะฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้กับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา จานวน 15 คน จาก 5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินกิจกรรมของหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การระบุสถานการณ์ปัญหาหรือขัดข้อง 2) การกระทาและการเปลี่ยนแปลง 3) การตระหนักรู้ในตนเอง และ
4) การนาไปสู่การปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้วิจัยประเมินความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยข้อสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ และประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้ครู
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ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแบบบันทึกกิจกรรม ประเมินผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต าม
เกณฑ์ Rubric Scoring วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาคะแนนทดสอบความรู้ และความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
ขั้ น ตอนที่ 4 ผู้ วิ จั ย ประเมินหลัก สูตรเสริ มสมรรถนะ โดยการสอบถามความคิ ดเห็ นของครูที่มีต่อ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะ โดยประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยแจกแบบสอบถาม
ความคิดเห็นให้ครูหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของหลักสูตร ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู และแนวทางการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่จาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 สภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.79,
S.D. = 0.61) โดยในประเด็นที่เป็นที่สนใจ ได้แก่ ครูเลือกรูปแบบวิธีสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
ครูเลือกรูปแบบการเรียนรู้/วิธีสอนได้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหา ครูใช้รูปแบบการเรียนรู้/เทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้รูปแบบการเรียนรู้/เทคนิคการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและครูออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีประเมิน เพื่อใช้ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
( X = 2.22, S.D. = 0.53), ( X = 2.27, S.D. =0.56), ( X = 2.40, S.D. = 0.59) และ ( X = 2.44, S.D. = 0.56)
ตามลาดับ และครูมีระดับปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ครูมี
ปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการสอน/ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความรู้ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้หรือหรือวิธีสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา การเลือกรูปแบบการเรียนรู้หรือ
วิธีสอนให้เหมาะสมกับความความแตกต่างของผู้เรี ยน และ วิธีการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อใช้
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ มาก ( X = 3.84, S.D. =0.56), ( X = 3.67,
S.D. = 0.81), ( X = 3.55, S.D. = 0.70) และ ( X = 3.52, S.D. = 0.90) ตามลาดับ
1.2 แนวทางการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ควรเป็ น ดั ง นี้ 1) การเป็ น ผู้ ชี้ แ นะและพี่ เ ลี้ ย ง
จาเป็นต้องดาเนินการควบคู่กันไป 2) มีการวางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะและ
ผู้รับการชี้แนะ 3) วางแผนทางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การรับฟัง การสะท้อนความคิด 4) นาแนวทางของ Lesson
Study หรือ การจัดการความรู้ (KM) มาปรับใช้ 5) ครูควรให้ความสาคัญกับหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้
6) ครูต้องวิเคราะห์เนื้อหา รู้จักผู้เรียน เลือกใช้วิธีการสอน วิธีการประเมิน 7) จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็ ก คิ ด
8) เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้มาเป็น Active Based 9) เปลี่ยนบทบาทครู 10) เน้นทักษะการรู้หนังสือ (3R) และทักษะ
แห่งอนาคตใหม่ (7C)
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2. ผลการสร้ า งและหาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 หลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็น
พี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัญหาและ
ความจาเป็น วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย หลักการ สมรรถนะที่มุ่งเน้น โครงสร้างเนื้อหา การจัดกิจกรรม สื่อและแหล่ง
สืบค้น และการประเมินผล มีการดาเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการชี้แนะ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ครูระบุสถานการณ์
ปัญหาหรือขัดข้อง 2) การกระทาและการเปลี่ยนแปลง 3) การตระหนักรู้ในตนเอง 4) การนาไปสู่ปฏิบัติและให้
ข้อมูลป้อนกลับ โดยผู้ชี้แนะมีบทบาทในการใช้คาถามกระตุ้นให้ครูเปลี่ยนแปลงตนเอง ตระหนักในความสามารถ
ของตน และสะท้อนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมรับฟังสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องร่วมหาแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับครูในช่วง ที่มีการทดลอง
ใช้หลักสูตร
2.2 ผลการตรวจคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่าหลักสูตรเสริมสมรรถนะและคู่มือการใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะมีคุณภาพในระดับมาก ( X = 4.25,
S.D. = 0.49) และ ( X = 4.40, S.D. = 0.47) และจากการศึกษานาร่องกับครูระดับประถมศึกษา จานวน 6 คน
พบว่า มีความเป็นไปได้ในการนาหลักสูตรไปใช้
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชี้แนะ
สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้วิจัยนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สวรรคโลก 5 แห่ง จานวน 15 คน ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้
ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.86 และมีความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินหลักสูตรเสริมสมรรถนะในด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
พบว่ า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า หลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะมี ค วามเหมาะสมในภาพรวมระดั บ มาก ( X = 4.40,
S.D. = 0.55) โดยพบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เท่ากับ
( X = 4.42, S.D. = 0.56), ( X = 4.38, S.D. = 0.51) และ ( X = 4.40, S.D. = 0.57) ตามลาดับ
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อภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 ผลการศึกษาสภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูเลือกรูปแบบวิธีสอนได้เหมาะสม
กับธรรมชาติของผู้เรียนในระดับน้อย ครูมีความรู้และเลือกรูปแบบวิธีสอนได้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาใน
ระดับน้อย ครูมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับน้อย
และครูออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยหลากหลายวิธีประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน
ระดับน้อย ซึ่งเมื่อศึกษาในมุมมองของความเป็นปัญหา ก็มีความสอดคล้องกันโดยพบว่า ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การสอน/ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเลือกรูปแบบวิธีสอนให้เหมาะสมกับประเภทของ
เนื้อหา การเลือกรูปแบบวิธีสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้ เรียน และการออกแบบการประเมินที่มีความ
หลากหลายเพื่อใช้ในการประเมินตามสภาพจริง ที่เป็นปัญหาในระดับมาก
1.2 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลีย้ ง พบว่า การเป็นผู้ชี้แนะและ
พี่ เ ลี้ ย งจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การควบคู่ กั น ไป โดยกระบวนการส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารชี้ แ นะและเป็ น พี่ เ ลี้ ย งประสบ
ความสาเร็จนั้น ต้องมีการวางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ
การวางแผนทางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การรับฟัง การสะท้อนความคิด ครูควรให้ความสาคัญกับหลักการสาคัญ
ของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยต้องรู้จัก วิเคราะห์เนื้อหา รู้จักผู้เรียน ตลอดจนเลือกใช้วิธีการสอน วิธีการ
ประเมิ น ควรจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ให้ เ ด็ ก คิ ด เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ม าเป็ น Active Based เปลี่ ย นบทบาทครู
เน้นทักษะ 3R และทักษะแห่งอนาคตใหม่ (7C) การชี้แนะนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการนิเทศทางการศึกษาที่
สามารถพัฒนาสมรรถนะของครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ครู
รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถไตร่ตรองย้อนคิดการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง (Maskey, 2009, p. 65) สอดคล้ อ งกั บ Chuenklin (2010, p. 263) ที่ ก ล่ า วว่ า การโค้ ช พี พี ซี อี เ ป็ น
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละระยะ สามารถปฏิบัติได้จริง ทาให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการ
พั ฒ นางานและองค์ ความรู้ ช่ ว ยให้ อ าจารย์ พยาบาลมีความมั่น ใจในการจัดการเรี ยนรู้มากขึ้น รู้ สึ ก มี ก าลังใจ
ด้วยสามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การทบทวนย้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งทาหน้าที่
โค้ช โดยช่วยเหลืออย่างจริงใจและให้กาลังใจต่อกัน นาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาการพี่เลี้ยงที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในด้านกระบวนการเรียนรู้
โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ต รที่ จ ะร่ ว มเรี ย นรู้ ไ ปพร้ อ มกั บ ครู ( Khammani, et al., 2004, p. 209;
Rakpojanat, 2004, p. 8) การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้จึงควรมีวิธีการปรับการจัดการ
ฝึกอบรมที่คานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของครูมากขึ้น และควรจัดให้มีนักวิชาการพี่เลี้ยงที่เป็นผู้มี
ประสบการณ์เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
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2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น ดาเนินการโดยการศึกษาสภาพ ปัญหา ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครู ความรู้และกระบวนการใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงการจัดการเรียนรู้วัยผู้ใหญ่ โดยศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้า งหลักสูตรที่มาจากสภาพและ
ปัญหาที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kongterm (2013) ที่พัฒนาหลักสูตรตาม
ตามระเบี ย บการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) มี ขั้ น ตอนด าเนิ น การ 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
1) การศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูจากครูผู้สอนจานวน 361 คน 2) การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 3) การทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมกับครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 34 คน และ 4) การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด ร้อยละ 88.10 ผู้วิจัยได้ยกร่างหลักสูตรซึ่งประกอบไป
ด้วย ปัญหาและความจาเป็น วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะที่มุ่งเน้น โครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรมของ
หลักสูตร สื่อและแหล่งสืบค้น และการประเมินผล โดยจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรเสริ มสมรรถนะและเอกสาร
ประกอบอื่นๆ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสมรรถนะ ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า
หลักสูตรเสริมสมรรถนะมีความเหมาะสมระดับมากและมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะไปดาเนินการศึกษานาร่อง เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการนาหลักสูตรไปใช้ โดยทดลองใช้กับครูระดับประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในด้าน
กระบวนการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง ด้านเนื้อหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ด้านสื่อการจัดกิจกรรมและด้านปัญหาและอุปสรรคระหว่า งใช้หลั กสูตร การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สาหรับครูในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) ซึ่งได้เสนอว่า กระบวนการในการ
พั ฒ นาหลั ก สูตร ประกอบด้ว ย 7 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การวิ เ คราะห์ ความต้อ งการความจ าเป็ น 2) การก าหนด
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บรรลุ 3) การคัดเลือกเนื้อหาสาระ 4) การจัดลาดับของเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์ กั น
5) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การจัดลาดับการเรียนรู้ และ 7) การกาหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน
วิ ธี ก ารประเมิ น โดยหลั ก สู ต รที่ ส ร้ า งขึ้ น ครอบคลุ ม สมรรถนะด้ า นความรู้แ ละความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ เป็นลักษณะหลักสูตรเสริมสมรรถนะที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ของหลักสูตรได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา และบูรณาการกับการทางานในวิชาชีพครูที่
กาหนดให้ครูต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้ สอดคล้องกับ Saengloetuthai (2007)
ที่ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถภาพไอซีทีทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
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โดยในหลักสูตรเสริมประกอบด้วยหลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรเสริมและโครงการของหลักสูตรเสริม หลักสูตรนี้มี 4 หน่วยการเรียน เนื้อหาในหลักสู ตรครอบคลุม
สมรรถภาพทางด้านไอซีทีและกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติ จากการการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสริม พบว่า สมรรถภาพทางด้านไอซีทีภายหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้ นสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านไอซีทีสาหรับ
นักศึกษาได้ นอกจากนี้ Munson (1998, pp. 108-110) ที่ได้ศึกษาวิจัยโดยสังเกตการสอนของครูแบบเพื่อนชี้แนะ
(peer coaching) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูในระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 6 คน และเป็นครูระดับมัธยมศึกษา
จานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมทักษะการสอน ครูมีความกังวลใจน้อย
และรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าการถูกสังเกตการสอนจากผู้บริหาร
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
3.1 ครู มี ค วามรู้ ใ นการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ห ลั ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของหลั ก สู ต รเสริ ม
สมรรถนะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Homhuan,
et al. (2016, pp. 13-24) ที่ ไ ด้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ ส อนระดั บ
อนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชน ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ หลังการ
พั ฒ นาสู ง กว่ า ก่ อ นการพั ฒ นาอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Budkatunyoo (2006) ที่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการชี้ แนะเพื่อเสริมสร้างการรั บ รู้
ความสามารถของตนของครูอนุบาล เมื่อใช้กระบวนการฯ ครูผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลคะแนนการรับรู้
ความสามารถของตนและคะแนนความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของการประเมิน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kongterm (2013) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านสมรรถนะครูหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจ กรรมของหลักสูตรเสริม
สมรรถนะ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kongterm
(2013) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ครูผู้สอนมีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะครู หลังการฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Phanlert (2006) ที่ได้พัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการ
ชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยง โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการนา
กระบวนการไปใช้ พบว่า 1) นักวิชาการพี่เลี้ยงที่เป็นกรณีศึกษา จานวน 3 คน สามารถพัฒนาสมรรถภาพการชี้แนะ
ในด้านทักษะการชี้แนะและด้านการประยุกต์ให้ความรู้ในการชี้แนะ ตามตั วบ่งชี้รวม 13 ประการ ได้เพิ่มขึ้น
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อย่ า งน้ อ ย 1 ระดั บ ใน 11 ตั ว บ่ งชี้ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 85 ของตั ว บ่ งชี้ ทั้ งหมด สอดคล้อ งกับ Ewell (2004) ที่ ได้
ศึกษาวิจัยการรับรู้ของนักศึกษาครูต่อประสบการณ์ภาคสนามและระบบพี่เลี้ยงในชั้นเรียนกับศึกษานักศึกษาครู
จานวน 3 คน พบว่า ระบบพี่เลี้ยงในบริบทห้องเรียน สามารถช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการสอน ได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอน การจัดชั้นเรียน การสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ทาให้นักศึกษา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน ได้พัฒนาตนเองและเข้าใจการทางานมากขึ้น ครูที่มีหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง
มีบทบาทในการแนะนา เป็นแบบอย่าง ชี้แนะและเป็นเพื่อนร่วมงานใช้ความสัมพันธ์ของระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนา
วิชาชีพ
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
ครูมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะในภาพรวมในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการศึกษาสภาพและปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นกับครูเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับสภาพการและบริบทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการประเมิน
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะ ได้ดาเนินการประเมินโดยวิธีระบบ ประกอบด้วย 3 ด้าน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้วิจัยมุ่งประเมินคู่มือการใช้หลักสูตร การลาดับเนื้อหาของหลักสูตรเสริม
สมรรถนะ คาชี้แจงสาหรับผู้ใช้หลักสูตร ตลอดจนความทันสมัยและเหมาะสมของกิจกรรมและสื่อ ซึ่งผ่านการตรวจ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยได้มีการเตรียมการก่อนนาหลักสูตรไปใช้ ครูมีความคิดเห็นว่า ผู้ชี้แนะสามารถ
ช่วยให้ครูแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม พี่เลี้ยงมีความรู้ในการช่วยเหลือครูได้ และอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นผู้
ชี้แนะและพี่เลี้ยง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถช่วยให้การดาเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ด้านกระบวนการ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าการจัดให้มีพี่เลี้ยงทางวิชาการช่วยให้ครูมีขวัญและ
กาลังใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมมีความสอดคล้องกับหลักสูตร นั่นเป็นเพราะ ในการดาเนิน
กิจกรรมตามหลักสูตร ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง นาพาครูคิด กระตุ้นให้รู้จักแก้ปัญหา ให้มี
ความตระหนักในความสามารถของตนเอง ส่งผลให้ระหว่างดาเนินกิจกรรม ครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยวกับการแก้ปัญหา
กระบวนการชี้แนะเป็นไปตามขั้นตอน ช่วยให้ครูปรับเปลี่ยนตนเองและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติและ
ไม่กดดัน
ด้านผลผลิต พบว่า ครูมีความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมในการกาหนดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ครูได้ฝึกปฏิบัติ มีการสะท้อนคิดเพื่อรับทราบข้อขัดข้องที่เป็นปัญหา และให้ข้อมูลป้อนกลับ ทาให้ครู
ประสบความสาเร็จในการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร มีความภาคภูมิใจและสามารถถ่ายทอดความรูโ้ ดยใช้การชี้แนะ
และเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้อื่นต่อไปได้
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สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Kongterm, et al. (2011, pp. 95-116) ที่ ไ ด้ ป ระเมิ น หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ สาหรับครูผู้สอนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ผู้ใหญ่ (Knoeles, 1978) ที่กล่าวว่า ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีอิสระจากการควบคุม เกิดแรงจูงใจในการนาไปใช้
ประโยชน์ และ Guerra (2001) ที่ศึกษาการสืบเสาะหารูปแบบการพัฒนาบุคลากรโดยการชี้แนะ (Coaching)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ชี้แนะสามารถอธิบายได้โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์การชี้แนะ
ซึ่งเกิดขึ้นตามบริบทเฉพาะของแต่ละโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรีย น และการบริหารของผู้นาเป็นปัจจัยที่ทาให้
การชี้แนะแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตาม ทฤษฎีการประเมินหลักสูตรของนัก
การศึกษา Taba (1962, p.310); Wongyai (1994); Panakul (1999) และ Suttirat (2013) ที่สรุปได้ว่า คุณค่า
ของหลักสูตรนั้นดูว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรและเกิดผลผลิตตามที่หลักสูตร
ต้องการหรือไม่ อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
กระบวนการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง มีจุดเด่นอยู่ที่ผู้ชี้แนะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้รับการชี้แนะค้นพบ
ปัญหาหรือข้อขัดข้องของตนเอง แล้วมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการค้นหาความถนัด หรื อ
ความสามารถที่มีอยู่ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องด้วยตนเอง หรือจากการบอกเล่าประสบการณ์ที่ประสบ
ความสาเร็จจากเพื่อนหรือพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นวิธีการที่ครูสามารถนาไปใช้ในการ
เสริมสมรรถนะในเรื่องอื่นๆ ได้ หากผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นความสาคัญในการเสริมสมรรถนะอย่างยั่งยืน
ควรร่วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ ครูได้มีโอกาสรับการชี้แนะ เป็นผู้ชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่กัน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรพั ฒ นากระบวนการชี้ แ นะและเป็ น พี่ เ ลี้ ย งส าหรั บ ใช้ ใ นหลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง เช่น สมรรถนะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สมรรถนะในการออกแบบนวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตร
การชี้แนะที่ระบุลักษณะการชี้แนะ เช่น เพื่อนชี้แนะ (Peer Coach) หรือการชี้แนะทางปัญญาเป็นต้น (Cognitive
Coach) เป็นต้น
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