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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
                  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4วาดวยแนวการจัดการศึกษาระบุวา 
"การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ…"และในหมวด 7 มาตรา 55 วรรค 2  ไดระบุไววา  "ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดเปนเงินอุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัล
เชิดชูเกียรติครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา"จากบทบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติโดยกองทุนรางวัลเกียรติยศแหงวิชาชีพครู ซ่ึงไดดําเนินการโครงการครูตนแบบ  
โดยมุงสรรหาครูที่มีผลงานการจัดกิจกรรมการสอนดีเดน มีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เปน
แบบอยางได และสามารถนําพาการปฏิรูปการเรียนรู ภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูตนแบบและผูนําการปฏิรูปการเรียนรู  อันจะเปน
ประโยชนและผลไปสูการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กรมวิชาการ (2544 : 6)ไดกลาวถึง ครูเปนบุคคลที่สําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาครูจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหเปนครูที่ดี ผูมีความรูความสามารถในการกระตุนยั่วยุใหนักเรียนรูจักแสวงหา
ความรู ครูจะตองเปนที่ไววางใจของผูปกครองเปน  ผูรวมงานที่ดีในสถานศึกษา และเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม  การพัฒนาครูนั้นจึงเปนหนาที่หลักของหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการพัฒนาครูให
ทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 9)ไดกลาวไววาการปฏิรูปการเรียนรู
จะสําเร็จไดก็ตอเมื่อครูไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีนโยบายจัดใหมี
การพัฒนาและสรางครูตนแบบขึ้นมาเพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนโดยใหสํานักงานการประถม-
ศึกษาจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการประเมินครูที่มีผลงานดี เปนตนแบบ เปนตัวอยางแกเพื่อนครูได 
โดยใหวุฒิบัตรเปนครูตนแบบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 
2 

                  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง ไดสนองนโยบายในการสรางครูตนแบบขึ้นมา
โดยจัดใหมีการอบรมครูแกนนําใหคณะครูอาจารยไดมีความรูความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู 
เขาสูการประเมินเปนครูตนแบบในปการศึกษา 2544 มีคณะครูในอําเภอฝางจํานวน 72  คน ที่ผาน
การประเมินเปนครูตนแบบ ไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนที่สงผลตอผูเรียนมีการ
ขยายผลตอเพื่อนครูที่เปนครูเครือขายอยูบาง แตก็ยังไมทั่วถึงและเปนไปตามเปาหมายที่วางไว      
ดังนั้นในปการศึกษา 2545 จัดใหมีการอบรมครูแกนนําอีกจํานวน 120 คนเทานั้น ซ่ึงจํานวนครูใน
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  มีจํานวนทั้งสิ้น 500 คน การพัฒนาครูครั้งนี้
ยังไมทั่วถึง  และไมสอดคลองกับความตองการของครู  ยังมีครูอีกจํานวนประมาณ 300 กวาคนที่ยัง
ไมไดรับการอบรมเปนครูแกนนํา เพราะมีขอจํากัดดานงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  
จากการสํารวจขอมูลยังมีครูอาจารย อีกจํานวนมากที่ตองการความชวยเหลือในการพัฒนา           
โดยเฉพาะครูในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยาซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 60 คนไดรับการประเมินเปนครู      
ตนแบบไปแลว 12 คนอีกประมาณ 40 กวาคน ยังไมไดรับการอบรม จึงตองไดรับ การอบรมพัฒนา
ใหทั่วถึงทุกคน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูครูทุกคนไดเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา  ผูวิจัยจึงไดสรางชุดฝกอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูป 
การเรียนรูโดยใหเพื่อนครูในกลุมโรงเรียนที่พัฒนาตนเองเปนครูตนแบบแลว เปนวิทยากร         
ชวยแนะนําใหคําปรึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ที่เนนการชวยเหลือกันระหวาง 
ครูดวยกัน   
  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการพัฒนาครูแกนนําเพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนา 
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สรางองคความรูใหม ๆ ที่จะใหเยาวชนของชาติใหเปนคนดี คนเกง
และมีความสุขในการเรียน เพื่อนําประเทศไทยไปสูการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนสืบไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

     1.  เพื่อศึกษาคุณภาพของชุดฝกอบรม ที่จะนําไปใชในการฝกอบรมครูแกนนําเพือ่เปน    
ตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 

     2.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู ในกลุม 
โรงเรียนประจมิวิทยา   สํานกังานการประถมศึกษาอําเภอฝาง    สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวดัเชยีงใหม โดยใชชุดฝกอบรม 

     3.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูแกนนํา ที่สงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน  
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 
                   ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1.  ไดชุดฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมครูแกนนําเพื่อ
เปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 

     2.  ครูในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาและผานการอบรมครูแกนนํา เพื่อเปนตนแบบ
ปฏิรูปการเรียนรู                                        

     3.    นักเรียนทุกคน ในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ไดเรียนรูอยางมี ความสุข เปนคนดี คนเกง และไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพของตน 

     4.  เผยแพรผลการพัฒนาครูแกนนํา ที่สงผลตอการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ดานเนื้อหา   ชุดฝกอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู ตามเนื้อหาของ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิประกอบดวย 
 1.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

2.  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนนํา 
3.  หลักสูตรสู….แผนการสอน 

     4.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     5.  การจัดทําแฟมพัฒนางาน 

 6.  การวิจยัในชั้นเรียน 
7. การประเมินครูตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
 

     ดานประชากรและกลุมตัวอยาง  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
     ประชากร  ไดแก ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียนในสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา  

อําเภอฝาง   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม จํานวน  300  คน 
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     กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน  ผูบริหารโรงเรียน ที่เขารับ
การอบรมในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง    สํานักงาน         
การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหมจํานวน 60 คน  นักเรียนที่เรียนกับครูที่ผานการอบรมและ            
ผูปกครองนักเรียนที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 7 โรงเรียนหลังการอบรมจํานวน 40  คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 

               - ตัวแปรตน   ไดแก  ชุดฝกอบรม 
                      - ตัวแปรตาม  คือ การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป   

 
     แบบแผนการวิจัย    

 
     เปนการวจิยัแบบทดลอง  (Experimental Design) ใชรูปแบบการวจิัย ดังภาพที่ 1.1 ดังนี ้

 
 

       
 

O11      O12                  X           O21       O22

     O11           =           การทดสอบกอน (Pretest) ใชชุดฝกอบรม 
     O12           =            พฤติกรรมการสอนของครูกอนไดรับการฝกอบรม 

      X        =           การอบรมโดยใชชุดอบรม 

                  O21       =        การทดสอบหลัง (Posttest) การฝกอบรม 
                  O22        =        พฤติกรรมการสอนของครูหลังไดรับการฝกอบรม 

ภาพที่ 1.1   แสดงแบบแผนการวิจยัโดยใชรูปแบบการวิจัย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 

              ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพของชุดฝกอบรม และศึกษาผลการพัฒนาครู
แกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูโดยใชชุดฝกอบรม  ดังนั้นในการอบรมครูแกนนําเพื่อเปน
ตนแบบปฏิรูปการเรียนรู  จึงตองใชคูมือชุดฝกอบรมที่สรางขึ้น โดยบทบาทวิทยากรในระดับกลุม
โรงเรียน และบทบาทผูเขารับการอบรม ใหเปนไปตามคูมือในชุดฝกอบรมเทานั้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
    กรอบแนวคิดในการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูคร้ังนี้ ดังแสดง
ในภาพที่ 1.2  ดังนี ้

    การพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
 

 
      ครูผูสอน 

                                    
 

                                
ผานการอบรมครูแกนนําโดยใชชดุฝกอบรม 

 
 
 

                                                   จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป  
                                                           โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                                                มุงพัฒนาผูเรียนให ดี  เกง และมีความสขุ 
                                                                                                                                         ผล 
                                                                                                                                   หลังการวิจัย 
 
              ผานการประเมินเปนครูตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 

• คุณลักษณะของครู 

• แผนการจัดการเรียนรู 

• บทบาทครู 

• บทบาทนักเรียน 

• ส่ือในการเรียนรู 

• การประเมินผลการเรียนรู 
 

ภาพที่ 1.2   กรอบแนวคิดในการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ครูแกนนํา  หมายถึง  ครูที่พัฒนาตนเองขึ้นตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนนํา 
พัฒนาผูเรียน พัฒนางานอยางเปนระบบเพื่อรอรับการประเมินเปนครูตนแบบปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู 

ครูตนแบบปฏิรูปการเรียนรู  หมายถึง ผูที่มีผลงานดีเดนมีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีขั้นตอนการสอนที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี   
      ชุดฝกอบรมสําหรับวิทยากรระดับกลุมโรงเรียน  หมายถึง ชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นเพื่อ
พัฒนาครูแกนนําเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูโดยเพื่อนครูในกลุมชวยเหลือใหคําแนะนําแกเพื่อน
ครูดวยกนัเอง 
 วิทยากรระดับกลุมโรงเรียน  หมายถึง คณะทํางานพัฒนาวิชาการกลุมโรงเรียนหรือครู
ที่ผานการประเมินเปนครูตนแบบแลว 
                      คณะทํางานพัฒนาวิชาการกลุมโรงเรียน  หมายถึง ครูที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้ง
เปนวิชาการของโรงเรียนแตละโรงเรียนในกลุม เพื่อเขามาทํางานและรวมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนา
งานดานวิชาการ ในระดับกลุมโรงเรียน 
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