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ABSTRACT
 This was a mixed method research using qualitative and quantitative methods. Objectives were two fold : 1) 

to identify the school-based teacher development model. 2) to investigate knowledge, competencies, needs and 

expectation of teacher development. There were two phases in doing the research : 1) to identify the school-based 

teacher development by collecting data from the experts, the master teachers and supervisors. 2) to investigate 

knowledge, competencies, needs and expectation of the teachers. The data source were 109 teachers from 8 groups 

of substance of WatDonthong School (Suwannasri Tanthikun Ratsuksalai) which is under the jurisdiction of the office 

of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1.

 The research results revealed as follows :

 1. For identifying the school-based teacher development model, it was found that the self-development, the 

development model by the department and by the school were at high level.  

 2. Investigating teachers’ knowledge, competencies, needs and expectation,

  2.1 For the development of teachers’ knowledge and competencies, it was found that self-development, 

the development model by the department and by school : the content as well as the teaching aspects were at 

medium level and teachers’ knowledge and competencies before development, the content as well as the 

teaching aspects were at medium level.   

  2.2 For the results of expected knowledge and competencies development, it was found that self-

development, the development model by the department and by school : the content as well as the teaching 

aspects were at medium level.

  2.3 For the development of using materials and learning resources, it was found that the content as well 

as the teaching aspects were at medium level.
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 บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด

รปูแบบการพฒันาครยูคุใหมโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน และเพ่ือสาํรวจความรู ความสามารถ ความตองการ และความคาดหวังของครจูากการ

พัฒนาโดยใชรูปแบบท่ีกําหนดการวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการเปน 2 ระยะ โดยระยะแรกเปนการกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน โดยใชแหลงขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ ครูผูสอนดีเดน และศึกษานิเทศก และระยะที่สองเปนการสํารวจความรู ความสามารถ 

ความตองการ และความคาดหวงัของครจูากการพฒันาตามรปูแบบทีก่าํหนด แหลงขอมลู ไดแก ครผููสอนทัง้ 8 กลุมสาระการเรยีนรู โรงเรยีน

วัดดอนทอง (สุวัณณศรี ตัณฑิกุล ราษฎรศึกษาลัย) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 109 คน
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 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

 1. การกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา การพัฒนาตนเอง การพัฒนาโดยกลุมสาระ และ

การพัฒนาโดยโรงเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการใชสื่อและแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเองของครูมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก

 2. การสํารวจความรู ความสามารถ ความตองการ และความคาดหวังของครูจากการพัฒนาโดยใชรูปแบบที่กําหนด

  2.1 การพัฒนาความรูความสามารถของครู พบวา การพัฒนาดานเนื้อหาและดานการสอน ดวยการพัฒนาตนเอง การพัฒนา

โดยกลุมสาระ และการพัฒนาโดยโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และความรูความสามารถที่มีอยูกอนการพัฒนาและความตองการพัฒนา

ทั้งดานความรูและการสอนอยูในระดับปานกลาง

  2.2 ผลการพฒันาความรูความสามารถทีค่าดวาจะไดรบั พบวา การพฒันาความรูความสามารถทีค่าดวาจะไดรบัดวยการพฒันา

ตนเอง พบวา การพัฒนาดานเนื้อหา และดานการสอน ดวยการพัฒนาตนเอง การพัฒนาโดยกลุมสาระ และการพัฒนาโดยโรงเรียนอยูใน

ระดับปานกลาง

  2.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรูในการพัฒนาความรูความสามารถของครู พบวา การใชสื่อและแหลงเรียนรูในการพัฒนาดาน

เนื้อหาและดานการสอนอยูในระดับปานกลาง

คําสําคัญ : การพัฒนาครูยุคใหม, การจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อสรางคนที่มีความรู มีความสามารถ และมีคุณธรรม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

ศึกษา โดยทรงเนนใหการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอันมีคาสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ใหเปนผู มีความรู คู 

คุณธรรม สามารถนําหลักวิชาการมาใชอยางมีเหตุผลสอดคลองกับ

ภมิูสงัคมและบรบิทของประเทศไทย ดงัพระบรมราโชวาทในโอกาส

ทีน่ายบญุถิน่ อตัถากร ปลดักระทรวงศกึษาธกิารนาํครแูละนกัเรยีน

โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามจากภาคใตเขาเฝาทูลละอองธุลี

พระบาท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2515 ความตอนหนึ่งวา “การ

ศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชีวิต เพราะเปนรากฐาน

สําหรับชวยใหบุคคลสามารถกาวไปถึงความสําเร็จ ความสุข ความ

เจริญทั้งปวง ทั้งของตนเอง และของสวนรวมผูท่ีเปนครูจะตองถือ

เปนหนาที่อันดับแรกท่ีจะตองใหการศึกษาจะตองถือเปนหนาที่

อันดับแรกที่จะตองใหการศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผล

แทจรงิทัง้ในดานวชิาความรู ทัง้ในดานจติใจ และความประพฤต ิทัง้

ตองคิดวา งานที่แตละคนกําลังทําอยูนี้ คือความเปนความตายของ

ประเทศ เพราะอนชุนทีม่คีวามรู มคีวามดเีทานัน้ทีจ่ะรกัษาชาตบิาน

เมืองไวได ผูทีเ่ปนนกัเรยีนนัน้ตองจําใสใจวาไมมสีิง่ใดทีจ่ะชวยเราได

ยิง่กวาวชิาความรู จะตองรบีขวนขวายตกัตวงไวในเมือ่กาํลงัมโีอกาส

ขณะเมื่อยังเยาววัยอยูนี้ สําหรับความสุขสบายความเปนหลักฐาน

ของตัวในวันขางหนา” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

2554 : 287) 

  ปจจุบันแนวความคิดที่วาการพัฒนาประเทศจะตองมุ ง

เปาหมายไปที่การสรางความมั่งค่ังใหแกประเทศเปนหลักน้ันเปน

ความคดิท่ีลาสมยัแลวเนือ่งจากทุกประเทศในโลกประสบปญหาดาน

เศรษฐกิจ ดังน้ันท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยไดเริ่มปรับแนวคิดการ

พัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีคนเปนศูนยกลาง

ของการพฒันา ดงันัน้เปาหมายของการพฒันาประเทศเกอืบทัว่โลก

จึงมุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในสังคมใหมีความ

สุขทัง้ดานรางกายและจิตใจ หากตองการปฏิรปูการศึกษาใหเอือ้ตอ

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตองกําหนดเปาหมายการพัฒนาให

เกดิความสมดลุกลาวคอื การศกึษาตอง “สรางคน” ทีด่แีละมคีวาม

รูความสามารถอนัจะนาํไปสูการสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ การศึกษาตอง “สรางคน” ใหมีความเขาใจและเห็นความ

สําคัญของเสรภีาพทางการเมอืง มอีสิระทางความคิดและการศกึษา

ตอง “สรางคน” ใหมีเปาหมายและอุดมคติของประเทศรวมกันมี

จิตใจเอื้ออาทรตอผูอื่นเห็นแกประโยชนสวนรวมเพื่อนําไปสูความ

สมานฉันทในสังคม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543 : 2–8) การ

จัดการศึกษาที่ดีชวยใหประชาชนพลเมืองอานออกเขียนได คิดเลข

เปน ใชคอมพิวเตอรเปน มีความรูทักษะทางวิชาการพื้นฐานตางๆ 

จะใหประโยชนแกผูเรียนทั้งการใชชีวิตและการทํางาน มีความรัก

ในการอาน การใฝรูใฝเรียน การรูวิธีการเรียนตอ การคิดวิเคราะห 

สงัเคราะห ประยกุตใชเปนการมคีวามฉลาดทางอารมณ ความฉลาด

ทางสังคม การมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกเปนพลเมืองที่

รับผิดชอบ รูจักการดําเนินชีวิตและทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
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มีความหมาย สันติ สรางสรรค และชวยกันพัฒนาประเทศใหเจริญ

กาวหนาไดมากขึน้ การศกึษาทีด่ทีีจ่ะชวยสงเสรมิความเจรญิรุงเรอืง

ทางเศรษฐกิจสังคมไดอยางแทจริงในโลกยุคใหม คือ การจัดการ

ศึกษาที่เนนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ความคิดริเริ่มและความ

สามารถคดิไดเองอยางอสิระของผูเรยีนทัง้ประเทศ มากกวาการสอน

ใหจดจําองคความรู เดิมเพื่อไปสอบอยางท่ีเปนอยู ในปจจุบัน 

เพราะความคิดริเริ่ม ความสามารถท่ีจะประเมินและริเริ่มส่ิงตางๆ 

ไดเองอยางอิสระเปนทรัพยสินท่ีมีคามากท่ีสุดในระบบเศรษฐกิจ

ยุคใหมที่ต องพึ่งความรู  ท่ีใชงานไดมากขึ้น การศึกษาที่ดีตอง

มุงพัฒนาความฉลาดหรือความสามารถทั้งทางปญญา ทางสังคม 

และอารมณ พัฒนาทักษะในการสื่อสารความสามารถในการเผชิญ

แกปญหาตางๆ และฟนคืนสูสภาพเดิมไดรวดเร็ว การชวยใหคนได

รูจักตัวเอง รูจักเพื่อนและคนอื่นๆ ในชุมชน วุฒิภาวะทางปญญา

และอารมณตามวยั มคีวามพรอมทีจ่ะเปนผูนาํอยางนอยกน็าํตวัเอง

ในการแกปญหาและพัฒนาตัวเองได (วิทยากร เชียงกูล. 2553 : 

21–23) 

 การพัฒนาครูเปนกระบวนการสําคัญที่จะยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหการพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอยไมเกิด

ผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวคิดที่สําคัญที่

จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไดอยางสมบูรณและเกิดประสิทธิผล 

คือ การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แนวความคิดนี้เนนที่

กระบวนการทํางานในสถานศึกษา เริ่มตนจากการประเมินความ

ตองการจาํเปนในการพฒันาของคร ูการมสีวนรวมในการดําเนนิงาน

พัฒนาของครูในการจัดโปรแกรมการพัฒนา การฝกปฏิบัติจาก

ปฏบิตักิารในสถานศกึษา การนเิทศตดิตามผลการพฒันา การพฒันา

ครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานจึงเปนรูปแบบสําคัญของการพัฒนาครูที่

กลาวไดวาเปนการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อยางแทจริงตอการพัฒนาที่มีเปาหมายสูการพัฒนาผูเรียนอยาง

แทจริง 

 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน เปนโครงการวิจัยภายใตโครงการ 1 ครุศาสตร 1 จังหวัด

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งมีเปาหมายที่ตองการ

พัฒนาการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราใหไดมาตรฐานมีคุณภาพสูง

อยูในระดับ Top 10 ของประเทศในอีก 5 ปขางหนา ทั้งนี้เพ่ือ

ตองการใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดที่มีความเขมแข็งดานการ

จัดการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาชุมชนให

เขมแขง็ สามารถพึง่ตนเองได มีคณุภาพชวีติทีด่ ีและพฒันาใหจงัหวัด

ฉะเชิงเทราเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษาในภาคตะวันออก 

ทัง้นีโ้ครงการวจิยั เร่ือง การพฒันาครูยุคใหมโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 

เปนยุทธศาสตรหนึ่งในจํานวนแปดยุทธศาสตรของโครงการ 1 

ครศุาสตร 1 จงัหวดั โดยกาํหนดไวในยุทธศาสตรที่ 7 ทัง้นีไ้ดดําเนนิ

การโครงการวิจัย โดยกําหนดกรอบความคิดของการวิจัยไวเปน 

2 ระยะ ไดแก ระยะแรกเปนการกําหนดรูปแบบของการพัฒนาครู

โดยใชโรงเรยีนเปนฐาน และระยะทีส่องเปนการสาํรวจความรู ความ

สามารถ ความตองการ และความคาดหวงัของครจูากการพฒันาโดย

ใชรูปแบบที่กําหนด ซึ่งคณะผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีรายละเอียดที่

จะไดนําเสนอตามกรอบของการวิจัยเชิงปริมาณตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ดังนี้

  1. เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน

  2. เพือ่สาํรวจความรู ความสามารถ ความตองการ และความ

คาดหวังของครูจากการพัฒนาโดยใชรูปแบบที่กําหนด 

ขอบเขตของการวิจัย
 1. แหลงขอมูล

   การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปน 2 ระยะ แตละระยะใช

แหลงขอมูลดังนี้

   ระยะที่ 1 การกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน แหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ครูผูสอนดีเดน 

และศึกษานิเทศก จํานวนทั้งสิ้น 24 คน 

   ระยะที ่2 การสาํรวจความรู ความสามารถความตองการ 

และความคาดหวังของครูจากการพัฒนาตามรูปแบบที่กําหนดโดย

ใชโรงเรยีนเปนฐาน แหลงขอมลู ไดแก ครผููสอนทัง้ 8 กลุมสาระการ

เรียนรู จํานวน 109 คน ของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี 

ตัณฑิกุล ราษฎรศึกษาลัย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จําแนกตามกลุมสาระตางๆ ดังนี้ 

1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 18 คน 2) กลุมสาระการ

เรียนรู คณิตศาสตร จํานวน 21 คน 3) กลุ มสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร จํานวน 16 คน 4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 13 คน 5) กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 5 คน 6) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

จํานวน 9 คน 7) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 10 คน และ 8) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) จํานวน 17 คน 

 2. ประเด็นการวิจัย

   การกําหนดประเด็นการวิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้

   2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการพฒันา

ครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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   2.2 ยกรางประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูยุคใหม

โดยใชโรงเรียนเปนฐานไดประเด็นเพ่ือการวิจัยโดยกําหนดประเด็น

ไว 2 ลักษณะ คือ 1) ประเด็นดานเน้ือหาของการพัฒนา และ 

2) ประเด็นดานรูปแบบของการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

     2.2.1 ประเด็นดานเนือ้หาของการพฒันา ประกอบ

ดวย 2 สวน ดังนี้ 1) ดานเนื้อหาวิชา วิเคราะหประเด็นสําคัญตาม

ธรรมชาติวิชาของแตละกลุ มสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุ มสาระ

2) ดานการสอน วเิคราะหรปูแบบและวธิกีารสอนตามธรรมชาตวิิชา

ของแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ

     2.2.2 ประเดน็ดานรปูแบบของการพฒันา ประกอบ

ดวยประเด็นสําคัญดังนี้ 

       1) ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการพัฒนา

ความรูความสามารถ จําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) วธิกีารพฒันา 

ประกอบดวย พัฒนาตนเอง พัฒนาโดยกลุมสาระ และพัฒนาโดย

โรงเรียน 2) ความรูและความสามารถที่มีอยูกอนการพัฒนา และ 

3) ระดับความตองการพัฒนา

     2) ประเดน็เกีย่วกบัผลการพฒันาความรูความ

สามารถที่คาดวาจะไดรับ จําแนกเปน 3 วิธี ไดแก 1) พัฒนาตนเอง 

2) พัฒนาโดยกลุมสาระ และ 3) พัฒนาโดยโรงเรียน  

     3) ประเด็นเกี่ยวกับสื่อและแหลงเรียนรู  

จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) สื่อประกอบดวย สื่อส่ิงพิมพ

สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ และ 2) แหลงเรียนรู ประกอบดวย 

หองสมุด ภูมิปญญาทองถิ่น อินเทอรเน็ต ธรรมชาติ และอื่นๆ

 3. ระยะเวลาการวิจัย

  ระยะที่ 1 การกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดย

ใชโรงเรยีนเปนฐาน เร่ิมดาํเนนิการ เดือนกนัยายน 2554 - กมุภาพนัธ 

2555

  ระยะที่ 2 การสํารวจความรู ความสามารถ ความ

ตองการ และความคาดหวังของครูจากการพัฒนาตามรูปแบบที่

กําหนดโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เริ่มดําเนินการ เดือนพฤษภาคม-

เดือนกันยายน 2555 

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปน 2 ระยะ แตละระยะใชแหลง

ขอมูลเพื่อการดําเนินการวิจัยดังนี้

 ระยะที่ 1 ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนตัวตั้งการกําหนด

รูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แหลงขอมูล 

ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ครูผูสอนดีเดน และศึกษานิเทศก จํานวนทั้งสิ้น 

24 คน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้

 ผูทรงคณุวฒุ ิคดัเลอืกจากคณาจารยในมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร จํานวน 8 คน

 ครูผูสอนดีเดน คัดเลือกจากครูผูสอนในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไดรับการยอมรับจาก

ชุมชน และตนสังกัดดานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูละ 

1 คน รวม 8 คน

 ศึกษานิเทศก คัดเลือกจากศึกษานิเทศกในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาฉะเชงิเทราและชลบรีุ ซึง่ทาํหนาทีพ่ฒันาคณุภาพ

การศึกษาในกลุมสาระที่เกี่ยวของจํานวน 8 คน

 ระยะที่ 2 ตรวจสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีดวยวิธีการวิจัย

เชงิปรมิาณดวยการสาํรวจความรู ความสามารถ ความตองการ และ

ความคาดหวังของครูจากการพัฒนาตามรูปแบบที่กําหนดโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน แหลงขอมูล ไดแก ครูผูสอนทั้ง 8 กลุมสาระการ

เรียนรู จํานวน 109 คน ของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี 

ตัณฑิกุล ราษฎรศึกษาลัย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จําแนกตามกลุมสาระตางๆ ดังนี้ 

1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 18 คน 2) กลุมสาระการ

เรียนรู คณิตศาสตร จํานวน 21 คน 3) กลุ มสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร จํานวน 16 คน 4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 13 คน 5) กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 5 คน 6) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

จํานวน 9 คน 7) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จํานวน 10 คน และ8) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) จํานวน 17 คน

 การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้

   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครู

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน กําหนดคําถามการวิจัย คําถามการวิจัยมี

ลักษณะที่เปนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   2. เลือกระเบียบวิธีในการวิจัย ผูวิจัยตองพิจารณาเลือก

รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับการตอบ

คาํถามการวจิยัใหถกูตอง แมนยาํนาเชือ่ถอื และมคีวามเปนไปไดใน

การปฏบิติังานวิจัย สอดคลองกบัวตัถุประสงคของการวจัิย โดยคาํนงึ

ถงึองคประกอบทีส่าํคญัไดแก เวลาทีเ่หมาะสมการใหคานํา้หนกัของ

ขอมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ

  3. การเก็บรวบรวมขอมูลระยะที่ 1 เพื่อนําขอมูลที่ไดไป

กําหนดรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แหลง

ขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ครูผูสอนดีเดน และศึกษานิเทศก

  4. กําหนดรูปแบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  5. เก็บรวบรวมขอมูลระยะที่ 2 ตรวจสอบสมมติฐานหรือ

ทฤษฎีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดวยการสํารวจความรู ความ

สามารถ ความตองการ และความคาดหวังของครูจากการพัฒนา

ตามรูปแบบที่กําหนดโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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 6. การวิเคราะหขอมูลทุกประเด็นกระทําโดยการคํานวณ

คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอและรายดาน และ

คํานวณคาเฉลี่ยรายขอและรายดานมาจัดระดับโดยเทียบกับเกณฑ 

ดังนี้

 คาเฉลี่ยระหวาง (คํานวณคาพิสัย)

    1.00–1.66  จัดเปนระดับ นอย

    1.67–2.66 จัดเปนระดับ ปานกลาง

    2.67–3.00  จัดเปนระดับ  มาก

สรุปผลการวิจัย
   1. การกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน

  1.1 การกําหนดรูปแบบวิธีการพัฒนาความรู ความ

สามารถของครูผูสอน พบวา 1) รูปแบบการพัฒนาตนเองมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก 2) รูปแบบการพัฒนาโดยกลุมสาระมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ 3) รูปแบบการพัฒนาโดย

โรงเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

  1.2 การใชสือ่และแหลงเรียนรูในการพฒันาความรูความ

สามารถของครูผูสอน พบวา 1) รูปแบบของการใชสื่อในการพัฒนา

ความรูความสามารถของครูมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ 

2) รปูแบบของการใชแหลงเรยีนรูในการพฒันาความรูความสามารถ

ของครูมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

   2. การสํารวจความรู ความสามารถ ความตองการ และ

ความคาดหวังของครูจากการพัฒนาโดยใชรูปแบบที่กําหนด

    2.1 การพัฒนาความรูความสามารถของครูโรงเรียนวัด

ดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎรศึกษาลัย) สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 1) การ

พฒันาความรูความสามารถของครดูวยการพฒันาตนเอง ดานเนือ้หา

อยูในระดับปานกลาง และดานการสอนอยูในระดับปานกลาง 2) 

การพัฒนาความรูความสามารถดวยการพัฒนาโดยกลุมสาระ ดาน

เนือ้หาอยูในระดบัปานกลางและดานการสอนอยูในระดบัปานกลาง 

และดานการสอนอยูในระดับปานกลาง และ 3) การพัฒนาความรู

ความสามารถดวยการพัฒนาโดยโรงเรียน ดานเนื้อหาอยูในระดับ

ปานกลางและดานการสอนอยูในระดับปานกลาง 

    2.2 ความรูความสามารถที่มีอยูกอนการพัฒนาของครู

โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎรศึกษาลัย) สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 

ดานเนื้อหาที่มีอยูกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง และดาน

การสอนที่มีอยูกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง

    2.3 ระดับความต องการพัฒนาของครูโรงเรียน

วดัดอนทอง (สวัุณณะศร ีตณัฑกุิล ราษฎรศกึษาลยั) สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 พบวา ดานเนือ้หา

มรีะดบัความตองการพฒันาอยูในระดบัปานกลางและดานการสอน

มีระดับความตองการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง

   2.4 ผลการพฒันาความรูความสามารถทีค่าดวาจะไดรบั 

พบวา 1) การพัฒนาความรูความสามารถที่คาดวาจะไดรับดวยการ

พัฒนาตนเอง ดานเนื้อหาอยูในระดับปานกลาง และดานการสอน

อยูในระดับปานกลาง 2) การพัฒนาความรูความสามารถที่คาดวา

จะไดรับดวยการพัฒนาโดยกลุมสาระ ดานเนื้อหาอยูในระดับ

ปานกลาง และดานการสอนอยูในระดับปานกลาง และ 3) การ

พัฒนาความรูความสามารถที่คาดวาจะไดรับดวยการพัฒนาโดย

โรงเรียน ดานเนื้อหาอยูในระดับปานกลาง และดานการสอนอยู

ในระดับปานกลาง

    2.5 การใชสือ่และแหลงเรยีนรูในการพฒันาความรูความ

สามารถ ของครูโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร

ศึกษาลัย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 พบวา 1) การใชส่ือในการพัฒนาความรู 

ความสามารถของครู ดานเนือ้หาอยูในระดบัปานกลางและดานการ

สอนอยูในระดับปานกลาง และ 2) การใชแหลงเรียนรูในการพัฒนา

ความรูความสามารถ ดานเนื้อหาอยูในระดับปานกลางและดาน

การสอนอยูในระดับปานกลาง 

การอภิปรายผล
    1. กําหนดรูปแบบรูปแบบการพัฒนาครูยุคใหมโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน มีการกําหนดประเด็นของรูปแบบไว 2 ประเด็น 

คอื 1) การกาํหนดรปูแบบวธิกีารพัฒนาความรูความสามารถของครู

ผูสอน และ 2) การใชสื่อและแหลงเรียนรูในการพัฒนาความรูความ

สามารถของครผููสอน ในการอภปิรายผลจะนาํเสนอเปน 2 ประเดน็

ยอยตามขอคนพบของการวิจัย ดังนี้

     1.1 การกําหนดรูปแบบวิธีการพัฒนาความรู 

ความสามารถของผูสอนมีการกําหนดรูปแบบวิธีการไว 3 รูปแบบ

ไดแก การพัฒนาตนเอง การพัฒนาโดยกลุมสาระ และผูบริหารที่มี

ผลตอการบรหิารจดัการเรยีนรูของผูเรยีนในสถานศกึษา ใหครใูชการ

วิจัยปฏิบัติการในวงจร PDCA ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

มีการดําเนินกระบวนการประกันคุณภาพอยางเปนระบบดวยการ

สนับสนุนของผูบริหาร

 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาโดยโรงเรียนมีผลการ

ประเมนิอยูในระดบัมาก ซึง่รูปแบบการพฒันาโดยโรงเรยีนประกอบ

ดวย การจัดอบรมโดยใชวิทยากรภายในโรงเรียน การจัดอบรมโดย

ใชวิทยากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา การจัดอบรมโดยใชวิทยากร

ระดับอุดมศึกษา การจัดศึกษาดูงานภายในโรงเรียน การจัดศึกษาดู

งานภายนอกโรงเรียน และการจัดอบรมดวยวิธีอื่นๆ รูปแบบการ
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พัฒนาโดยโรงเรียนนี้เปนรูปแบบที่เกิดจากการพิจารณาและ

วิเคราะหบริบทหนาที่ความรับผิดชอบตามกรอบของการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนพฒันา

โรงเรียนมีลักษณะเปนงานปกติที่โรงเรียนพึงปฏิบัติ เนนการพัฒนา

ครูโดยใชวิธีการที่หลากหลายและผูกพันกับการปฏิบัติงานในสถาน

ศกึษาสอดคลองกบัอเีวริทสนั (Evertson. 1989) ไดศกึษาการพฒันา

และใชรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

และประเมนิผลการฝกอบรมโดยใชการวจัิยเชงิทดลองเพือ่ปรบัปรงุ

การจัดการหองเรียนในระดับประถมศึกษา หลักการท่ีใช คือ 

สงหนวยพัฒนาบุคลากรประจําเขตพื้นที่ทําหนาที่เปนผูใหการฝก

อบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จาก

นัน้ผูใหการฝกอบรมจะใชเวลาเพิม่อกี 2 สปัดาห สาํหรบัพฒันาการ

นาํเสนอกจิกรรมสาํหรบัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ซึง่จะจดัขึน้กอน

วันเปดภาคเรียนหลัง ซึ่งผลการวิจัย พบวา การฝกอบรมเชิงปฏิบัติ

การโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีใชผูใหการฝกอบรมจากหนวยงาน

ภายนอกเปนรูปแบบทีไ่ดผลด ีเดก็ทีเ่รยีนในหองมผีลสัมฤทธิท์างการ

เรียนสูงขึ้นและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเองไดดี

ขึ้น สอดคลองกับคําหมาน คนไค (2545 : 15) ไดกลาวถึงกิจกรรม

การพัฒนาครูควรเนนการพัฒนารายบุคคลและรายกลุมโดยเชิญ

วทิยากรมารวมการพฒันาศกึษาดงูานจากแหลงงานตางๆ ทัง้ในและ

นอกสถานที่ และฝกประชุมกลุมรวมคิดรวมทํา รวมแสดงความคิด

เห็นประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและงานทางวิชาการ เชน

เดียวกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 138–143) ได

กลาวถงึรปูแบบการพฒันาครไูววา การพฒันาครอูาจทาํไดหลายวธิี 

เชน การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การใหไปศึกษาตอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

(On-the-job Training) โดยใชกระบวนการจัดการความรู  

(Knowledge Management) เปนแนวทางหลักในการพัฒนา 

เพือ่กอใหเกดิการพัฒนาคร ูและชวยเหลอืนกัเรยีน ฯลฯ โดยโรงเรยีน

ตองจัดใหมีการบันทึกเปนสารสนเทศครูรายบุคคล วาผู ใดได

พัฒนาอะไรไปบาง ทั้งเรื่องที่พัฒนา วัตถุประสงค สาระโดยสรุป 

วนัเดอืนป และสถานทีร่บัการพฒันา เปนตน ดงันัน้รปูแบบทีก่าํหนด

ขึน้จงึมคีวามเหมาะสมในการพฒันาครใูหมคีวามรูความสามารถและ

มีความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยางเหมาะสม

  1.2 การใชสือ่และแหลงเรียนรูในการพฒันาความรูความ

สามารถของครู มีการกําหนดประเด็นแยกเปน 2 ประเด็น คือ 

รปูแบบของการใชสือ่ในการพฒันาความรูความสามารถของคร ูและ

รูปแบบของการใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาความรูความสามารถ

ของครู ซึ่งผลการวิจัย พบวา รูปแบบของการใชสื่อและแหลง

เรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก อธิบายไดดังนี้

 รูปแบบของการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการพัฒนาความรู

ความสามารถของครูมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซ่ึงสื่อท่ีใช

ในการพัฒนาความรู ความสามารถประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ 

สือ่เทคโนโลย ีและสือ่อืน่ๆ สวนแหลงเรยีนรูประกอบดวย หองสมดุ 

ภูมิปญญา อินเทอรเน็ต ส่ือธรรมชาติ และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ใน

ประเด็นนี้สอดคลองกับคําหมาน คนไค (2545 : 15) ที่ไดกลาวถึง

กิจกรรมการพัฒนาครูซึ่งเน นการพัฒนาเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุ มนั้น ครูพึงหมั่นอานหนังสือเปนประจําทุกวัน ไดแก 

หนังสือพิมพ วารสาร สารคดี โดยเฉพาะวารสารที่เกี่ยวของกับ

วชิาชพีคร ูดหูรอืฟงรายการโทรทศัน วทิยทุัง้สาระบนัเทงิและสารคดี

เพ่ือคนหาสิ่งแปลกใหมและมีประโยชน อีกท้ังฝกฝนการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม ไดแก คอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การสืบคน

ขอมูลทางอินเทอรเน็ต ศึกษาหาความรูจากแหลงวิทยาการ ไดแก 

อานหนังสือในหองสมุด คนควาขอมูลขาวสาร ศูนยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี สวนพฤกษศาสตร รวมถึงการสืบคนขอมูลทาง

อนิเทอรเนต็ เปนตน เชนเดยีวกบัสํานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

(2550 : 138–143) ไดอธิบายรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อการปฏิรูป

การเรยีนรูทัง้โรงเรยีนไววา การพฒันาครนูัน้สิง่แรกทีต่องดาํเนนิการ 

คือ การหาความตองการจําเปนในการพัฒนาครู เปดโอกาสใหครูมี

สวนรวมโดยการประเมนิความตองการในการพฒันาตนเอง แตตอง

มีระบบการสํารวจแบบประเมินของโรงเรียนอีกสวนหนึ่งประกอบ 

เพือ่ชวยใหมกีารปรบัระบบใหสมัพนัธกนัระหวางบคุคลกบังานดวย

วิธีการที่เปนระบบ คือ โรงเรียนควรมีสาระการบินการเทศใน ฯลฯ 

สาระของการพัฒนาครูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง และท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน ไดแก การพัฒนา

หลักสูตร การจดัการเรยีนรู การจดัทาํแผนการเรียนรู การวจัิยในชัน้

เรียน การวิจัยปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนวใหม กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ระบบการดูแล สนเทศการพัฒนาครูเปนรายบุคคลที่

สะทอนความตองการจาํเปนการพฒันาบคุลากรในแตละป โดยการ

สํารวจและประเมิน โดยการสอบถามครูและการศึกษาระบบ

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูท่ีจัดทําไวอยางเปนระบบและเปน

ปจจุบัน สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา 

ขอเสนอแนะ
   1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

    ในการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียน

เปนฐานนี ้ผูวจิยัมขีอเสนอแนะเชงิประยกุตในการนาํผลการวจิยัไป

ใชดังนี้

   1.1  กอนการนาํรปูแบบการพฒันาครโูดยใชโรงเรยีนเปน

ฐานไปใช ผู ใชควรทําความเขาใจรูปแบบ หลักการ เปาหมาย 
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กระบวนการ ตลอดจนการประเมนิผลการใชรปูแบบใหชดัเจน และ

สรางความเขาใจรวมกันระวางผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

   1.2  ควรมกีารเตรยีมความพรอมใหแกคร ูผูบรหิารและ

ผูที่เกี่ยวของทุกฝายกอนดําเนินการเพื่อสรางแรงจูงใจและเจตคติ

ที่ดีตอการพัฒนาวิชาชีพครูใหเกิดความตอเนื่องตอไป

   1.3 การมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาครูโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน มหาวทิยาลยั โรงเรยีน ชุมชนควรดาํเนนิการอยาง

ตอเนือ่ง ควรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู และสะทอนกลับขอมลูรวมกนั

เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอยางเปนระบบ

  1.4  ผู บริหารโรงเรียนควรชี้แจงทําความเขาใจ และ

ขอความรวมมอืจากหนวยงานคนสงักดั เชน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา บุคลากรภายนอกที่สามารถชวยเหลืออํานวยความสะดวก

ดานตางๆ การใหการสนับสนุนทรัพยากร การใหความรวมมือใน

กจิกรรมตางๆ ของกลุมเครอืขายทีม่อียู เพือ่พฒันาการเรยีนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

    1.5 ควรมีการประเมินผล ติดตามผลและการปรับปรุง

ในองคประกอบองรูปแบบบางสวนอยางตอเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ

เพิ่มขึ้น

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินผล การใชรูปแบบอยาง

จริงจัง และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนูปแบบใหเหมาะสม

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหง

  2.2 ควรมีการสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช

โรงเรียนเปนฐานกับโรงเรียนขนาดเล็กดวย เพื่อการพัฒนาครูที่มี

ประสิทธิภาพตอไป  

    2.3 ควรศึกษาถึงผลลัพธ และผลกระทบของการนํารูป

แบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูดวย

  2.4 ควรมกีารศกึษาอนาคตภาพของรปูแบบการพฒันา

ครูเพื่อใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของไทยดวย  
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