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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
                  จากการศึกษาคนควาวิจยัเกี่ยวกบัการพัฒนาครูใหเปนแกนนําตนแบบปฏรูิปการเรียนรู
และการจดักระบวนการเรียนการสอนแนวปฏิรูปการเรียนรู มีเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของ ดังนี ้

     1.  ครูตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
     2.  กระบวนการการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 

          3.  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     4.  ทฤษฎีการเรียนรู 

      5.  งานวิจยัที่เกีย่วของกบัการปฏิรูปการเรียนรู 
     6. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการการอบรมครูประจําการ 

 
ครูตนแบบปฏรูิปการเรียนรู 
 

        ครูตนแบบ  คือ ครูที่มีผลงานดีเดนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลางและ 
เรียนรูอยางมีความสุข มีขั้นตอนการสอนที่สามารถเปนแบบอยางและสามารถขยายผลแกเพื่อนครู
ได มีความประพฤติด ีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูและมีบุคลิกภาพของความเปนครู 

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ          สถาบันแหงชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู  
(2542 : 64) ไดกลาวไววา ครูยุคปฏิรูปตองมีลักษณะดังนี้    

        1) รักและเขาใจเด็ก คือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของครู นอกจากความรักและเอาใจใสแลว
ครูยังตองมีความเมตตาและปรารถนาดีตอเด็กดวย  

        2)  ศรัทธาในวิชาชพี ครูมีหนาที่พัฒนาเด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพเพื่อเปนกาํลังสําคัญ
ของประเทศในอนาคต อาชพีครูจึงเปนงานที่มีเกียรตแิละนาภาคภูมิใจยิ่ง  

        3)  ยอมรบัความแตกตางของผูเรียน เชื่อวาเดก็ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูทีแ่ตกตาง
กันไป โดยครูเปนผูสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเดก็ในดานนัน้ ๆ ใหโดดเดนยิ่งขึน้ 
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       4)  เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู ครูจําเปนตองปรับเปลี่ยน

วิธีสอนของตนใหสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
       5)  พัฒนาตนเองอยูเสมอ ดานความรูตาง ๆ   ดานเทคโนโลยี  ตลอดจนนวัตกรรมดาน 

การศึกษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากครูหยุดนิ่งอยูกับที่ จะกลายเปนครูตกยุคในที่สุด  
       6)  ทุมเทและรับผิดชอบสูง ครูจะประสบความสําเร็จในอาชีพได ตองทุมเทตนเองและ

อุทิศเวลาใหแกงานในหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  
       7)  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู วางตนเหมาะสม 

เปนที่ยอมรับและนาศรัทธาของสังคม  
       8)  รูจักวิเคราะหหลักสูตร และสามารถนําหลักสูตรการเรียนรูมาประยุกตเขากับสภาพ-

แวดลอมในชีวิตจริงของผูเรียน และเชื่อมโยงกับสภาวะของสังคมโลกที่อยูไกลตัวออกไป  
       9)  เปนนักประสาน ในอนาคต ชุมชนทองถ่ินจะเขามามีสวนรวมทางการศึกษามากขึ้น 

ครูจึงตองรูจักรวมมือกับองคกรเหลานั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา 
       ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงไดมีโครงการครูตนแบบขึ้น

เพื่อเปนตนแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 
                   ลักษณะของครูดี 
 
                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2542 : 26) ไดกลาวถึง ตัวช้ีลักษณะครูที่ดี 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ลักษณะของผูบริหารที่สนับสนุน Child Centered 
ตัวช้ีลักษณะครูที่ดี   เรียงตามลําดับดังนี้  
                  1)  ตองมีความรัก และความเขาใจเด็ก มีความเมตตา ปรารถนาดี รักเด็ก  
              2)  ยิ้มแยมแจมใส นาศรัทธา มองโลกในแงดี  

    3)  เสียสละ อุทิศเวลา เปนผูใหมากกวาผูรับ เห็นแกประโยชนสวนรวม และประโยชนที่
จะเกิดกับตัวเด็กมากกวาประโยชนสวนตน  
             4)  พัฒนาตนเองเสมอ ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไมหยุดนิ่ง  
                  5)  มีมนุษยสัมพันธดี อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  
                  6)  ซ่ือสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร จริงใจ ตั้งใจคนหาศักยภาพของเด็ก  
                  7)  ตั้งใจสอน มีความสามารถในการปฏิบัติงานสอน มีการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง  

8) มีวิสัยทัศนกวางไกล วิเคราะหหลักสูตรเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมในชีวิตจริง 
9) ตรงตอเวลา จัดสรรเวลาและกิจกรรมอยางเปนระบบ  
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                  10)  มีความรับผิดชอบ มุงมั่นแกปญหาใหนักเรียนรายบุคคล  
                  11)  รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
             12)  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแตงกายวางตนเหมาะสม เปนที่ยอมรับ และนา
ศรัทธา  
                  13)  ยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของผูอ่ืน  
                  14)  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู 
                  15)  เปนนักประสาน และรวมมือกับบาน และชุมชนอยางสรางสรรค  

   
                   ครูอาชีพตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 
                  อารีรัตน  วัฒนสิน (2544 : 28) กลาวไววา ครูอาชีพ หมายถึง ครูที่มีความมุงมั่นในการจัด      
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา ใหครบทุกดาน ทั้งความดี ความเกง และ
สุขภาพกายที่แข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ และมีพื้นฐานในการศึกษาทั้งแนวประกอบอาชีพ 
สามารถออกแบบการเรียนรูไดตามแนวทาง การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ครูอาชีพจึงมีภาระงาน ดังนี้  

    1)  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหตนเองมีคําตอบถูกหลาย ๆคําตอบ ไมใชคําตอบถูก
จากหนังสือเรียนเลมเดียว (เดิม) และถาพัฒนาตนเองตลอดเวลาจะสามารถนําคําตอบผิดของเด็ก  
(ครูตองไมบอกวาผิด) มาตั้งเปนคําถามใหมใหเด็กคนควาหาคําตอบถูกไดดวยตนเอง  

    2 )  วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล   ครูตองรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เพราะแตละคนมี
วิธีการเรียนรูที่แตกตางกันสามารถสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาเต็มศักยภาพของแตละคนได      
(ตาม พ.ร.บ.)  

    3)  วิเคราะหหลักสูตร เพื่อการออกแบบเรียนรูใหครอบคลุมมาตรฐานแตละชวงชั้นและ
เหมาะสมกับวุฒิภาวะและสภาพผูเรียน  
                  4)   เตรียมการสอนกอนเขาหองเรียน ปกติครูทุกคนตองเตรยีมการสอนอยูแลวใหเตรียม
เปนเอกสารโดยไมตองยึดรปูแบบใดที่ตายตัว บนัทึกไวตามที่ตั้งใจจะจัดการเรียนการสอน พึงระลึก
เสมอวาไมมีรูปแบบใดทีด่ีทีสุ่ดตองหลากหลายเหมาะกบัครู และนักเรียนแตละกลุมในการออกแบบ  
กิจกรรมควรยดึหลักตอไปนี ้
                       4.1)  ออกแบบการเรียนการสอนตามลักษณะของวิชา เชน วิชาภาษาไทย จุดเนนอยูที่
การรับสาร สงสารและการวิเคราะหสาร สําหรับวิชาสังคมศึกษาจดุเนนอยูที่การอยูรวมกันในสังคม
อยางมี ความสขุ ตองออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะวิชา                                                               
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                       4.2 )  ใหนักเรยีนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมอิสระดวยตนเองบาง การเรียนรู
อยางอิสระจะทําใหผูเรียนมคีวามสุข และสิ่งที่เรียนรูติดตัวคงทน  
                      4.3)  เนนกระบวนการคิด   วิเคราะห  แกปญหา  และสรางองคความรูดวยตวันกัเรยีน
เองใหมากโดยพยายามออกแบบใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  วิเคราะห  นําเสนอ   อภิปรายสรุปไดเอง  
                       4.4)  ออกแบบกิจกรรมใหนกัเรียนรกัการอาน และเขยีนทุกคาบเรียน เชน ตองคนควา  
อภิปราย และรายงาน  
                       4.5)  เนนการปฏิบัติจริงใหมาก การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงโดยดึงจากประสบการณ
เดนของผูเรียนเองมาปฏิบัติ จะสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตและความรูติดตัวคงทน  

         4.6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบใหเปนเนื้อเดียวกัน หมายความวา เรียน 
สอน สอบ ตอเนื่องกันครูสามารถใชผลการสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาการของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
และเติมเต็มใหผูเรียนไดพัฒนาครบถวนตามมาตรฐานของหลักสูตรใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
การสอนของตนเองใหสมบูรณมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย  

    5)  จดบันทึกขอดี ขอเสีย ของการจัดการเรียนการสอนเปนบันทึกสั้น ๆ ทั้งตัวผูเรียนและ
ตัวครูเองทุกคาบเรียน เพื่อใชเปนรองรอยหลักฐานในการตรวจสอบทบทวน พัฒนาการสอนของครู 
และพัฒนาการของผูเรียน เพื่อการประเมินผลสุดทาย   ใหระดับผลการเรียนที่เปนไปตามศักยภาพ
ของผูเรียนอยางแทจริง กระบวนการนี้จัดเปนการวิจัยในชั้นเรียน  

    6) ปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน จากหลักฐานรองรอยและการคนควาเพิ่มเติม 
ใหไดรูปแบบ การเรียนการสอนของครูเอง ที่สมบูรณมีประสิทธิภาพไวใชในภาคเรียนตอ ๆ ไป  
                  7) เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนของตนเองเพื่อใหผูอ่ืนใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ตอไป 

       8)  ครูอาชีพขณะจัดการเรียนการสอนทุกคาบตองทําหนาที่ตอไปนี้  
                    8.1)  เปนครูแนะแนวตลอดเวลา ตองสังเกตผูเรียนและหาจังหวะโอกาสชวยแนะแนว  
ผูเรียนที่พบวามีปญหา ใหเขารูจักตนเอง แกปญหาไดเอง  
                       8.2)  เปนครูภาษาไทยตลอดเวลา ตองดูแลการใชภาษาไทย ทั้งการพูดอภิปรายผลงาน 
การเขียนของผูเรียน   หาจังหวะโอกาสปรับปรุงภาษาไทยของผูเรียนใหถูกตอง ในฐานะภาษาไทย
เปนภาษาเอกลักษณของชาติ  
                       8.3)  เปนครูทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลา ครูอาชีพตองหาจังหวะโอกาสพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่พึ่งประสงคใหแกผูเรยีนโดยสอนแทรกทกุวิชา 
                       8.4)  เปนครูศาสตรเฉพาะของตนเองรับผิดชอบ โดยพฒันาศาสตรของตนเองใหมี   
คําตอบถูกหลาย ๆ คําตอบตลอดเวลา  
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                   ยุทธศาสตรการสอน 
 

 ในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญมาประยุกตใช   นอกจาก
จะตองคํานึงถึงความเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหาสาระและตัวผูเรียนแลว  ส่ิงที่ครูจะลืมไมไดคือ  
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนรูสามารถพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย   สติปญญา  อารมณ
และสังคมไดอยางสมดุลปจจัยดังกลาว  เชน 
                   1)  การจัดแหลงการเรียนรู  แหลงการเรียนรูมีอยูทั่วไป  ที่สําคัญคือโรงเรียน  ครอบครัว  
ชุมชน  สถานที่ตางๆ  ส่ิงแวดลอม  บุคคลทั้งเพื่อนนักเรียนและบุคคลในชุมชนลวนแตเปนแหลง
การเรียนรูที่ครูสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสัมผัส  ไดสํารวจ  ไดสังเกต  ไดซักถาม  สัมภาษณ  
ทําใหผูเรียนไดประสบการณตรง 
 2) การเปล่ียนแปลงบทบาทของครู   จากการเปนผูถายทอดเนื้อหาวิชามาเปนผูกระตุน        
ผูเรียน ใหกําลังใจใหคําแนะนําเรียนไปพรอมกับผูเรียนในบางเรื่องที่เปนความรูใหม ๆ สวน        
บทบาทของผูเรียนคือเปนผูลงมือปฎิบัติจนไดขอคนพบและขอสรุปดวยตนเองอยางไรก็ตามการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทดังกลาวไมไดลดความสําคัญของครูแตอยางใดแตครูกับมีความสําคัญมากขึ้น 
เพราะบทบาทของครูจะมากขึ้น  ครูจะตองเปนคนเกง  มีความรู  ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอนจะ
สามารถแนะนําผูเรียนไดอยางถูกตอง  มีการเตรียมการสอนอยางดี  รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  รูจัก 
ผูเรียนในดานความรู  ความสามารถ  อุปนิสัยใจคอ  สุขภาพรางกายการประพฤติปฏิบัติ  ครูจะตอง
เตรียมบทเรียน  กิจกรรมและสถานการณที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเตรียมสื่อและอุปกรณที่ผูเรียน
จะใชศึกษา  เตรียมคําถามที่จะใชถามเปนตน  ครูจะตองมีเมตตา  หวังดีตอผูเรียน  ใหความรัก  
ความอบอุน  รูจักใหอภัยผูเรียนเมื่อทําผิดพลาดแนะนําดวยความหวังดี  มีความเปนมิตร  มีความ  
อดทน  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่สูงและเรียนดวยความสุข 
                   3)  การสรางบรรยากาศการเรียนรู  ครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียนและ  
กระตุนใหกําลังใจผูเรียนทีจ่ะคนควาหาความรู ช้ีแนะวธีิการแสวงหาความรู  สงเสริมใหผูเรียน     
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห  มีการถกเถยีงแกปญหา  ไดทํางานรวมกันกับเพื่อน  รูจักการวาง
แผนการปฏิบัตงิานเลือกวิธีการปฏิบัติรวมกันดําเนินการปฏิบัติการตามแผนงาน และประเมนิงาน
และ   มีการประชุมปรึกษาหารือประมวลขอเท็จจริงหรือขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหหาขอสรุปเปน
ความรูที่  จะนําไปใชในชีวิตจริง 

     รูปแบบในการจัดการเรียนรู มีวิธีการและรูปแบบ หลายรูปแบบ  ซ่ึงครูสามารถศึกษา  
ไดจากตํารา เอกสาร ผูเชี่ยวชาญ หรือแมแตเพื่อนครูดวยกัน รูปแบบการสอน เชน 
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                    -   การสอนดวยรูปแบบซิปปา (Cippa  Model) 

    -   การสอนแบบโครงงาน 
           -   การสอนแบบบูรณาการ 

      -   4 MAT การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู 
      -   การสอนแบบ  Story Line  
      -   การสอนแบบโครงสรางความรู หรือแผนผังความคิด (Graphic Organizer)  

 
กระบวนการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
 

      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 42-43) ไดกลาวไววา      
การพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึงควบคูไปกับการพัฒนาโรงเรียนได
ดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่มุงประโยชนตอผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการประถม-
ศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูขึ้น
ตามนโยบายการพัฒนาครูแกนนําของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรแกนนําที่ดําเนินการพัฒนานั้น  
นอกจากบุคลากรครูแลวจะมีผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก   สํานักงานคณะกรรมการ    
การประถมศึกษาแหงชาติ ตระหนักวาทั้งครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก มีความสําคัญ   
ใกลชิดกับการจัดการเรียนการสอนที่กอใหผูเรียนเกิดการพัฒนาสมเจตนารมณ 

     กระบวนการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู ไดดําเนินการโดยมี
จังหวัดเปนฐานการพัฒนาตามความเหมาะสม เนนการสมัครใจเขารวมพัฒนา โดยมีหลักสูตรแกน
ของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติและของกรมวิชาการเปนแนวการดําเนินการพัฒนา        
โดยรวมของทั้งประเทศ  ดําเนินการไดกวางขวางตอเนื่องอีกสอดคลองสนับสนุนกับการพัฒนา  
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และโรงเรียนทั่วไปใหสามารถดําเนินการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูไดอยางกวางขวางมีประสิทธิภาพ 

     สําหรับการพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู นั้นจะมี
เกณฑการประเมิน3 เกณฑ  แยกตามกลุมของบุคลากร คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก  
โดยเกณฑการประเมินครู กับผูบริหารสถานศึกษาใชเกณฑเดียวกัน สําหรับเกณฑการประเมิน    
โรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ดังนี้ 

     1.  ดานการบริหารจัดการ  ซ่ึงประเมินผูบริหารสถานศึกษา 8 รายการ 
          2.  ดานการจัดการเรียนรู  ซ่ึงประเมินครูผูสอน 6 รายการ  
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แตระดับคุณภาพการยอมรับตางกัน กลาวคือ การประเมินโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ระดับ
การยอมรับอยูที่ผลการประเมินระดับเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป สวนบุคลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบฯ อยูที่ 
ระดับเฉลี่ย 3.5 –4.0  อยางไรก็ตามเกณฑการประเมินเปนเครื่องมือ มีเปาหมายหลักเพื่อให
โรงเรียนหรือบุคลากรแตละทานใชประเมินตรวจสอบตนเองเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเมื่อ
ตรวจสอบแลวประสงคใหตนสังกัดประเมิน และใหการรับรองยกยอง ใหเปนโรงเรียนปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู หรือเปนบุคลากรตนแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ก็สามารถแจงตนสังกัด
ใหดําเนิน การประเมินได 
                 โดยสรุปกระบวนการพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูเปนการพัฒนาบุคลากรใหเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
แลวประเมินตนเองตามเกณฑ เมื่อมีความพรอมก็ขอรับการประเมินจากตนสังกัด  คณะกรรมการ
ประเมินรับรองคุณภาพบุคลากรตนแบบฯแลวจะไดรับเกียรติบัตรจาก สํานักงานคณะกรรมการ  
การประถมศึกษาแหงชาติ 
 
 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 1) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไววา การเรียนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สนอง    
ความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เรียนรูอยางมีความสุข ไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพรอบดาน สมดุลย  มีทักษะการแสวงหาความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

     การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่มีความหลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร สภาพแวดลอม ความสนใจ และศักยภาพของ
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข ผลการวิเคราะหแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีประเด็นหลัก ๆ ที่สอดคลองกันเปนสวนใหญ ดังนี้  
           1)  เนนกระบวนการกลุม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
              1.1  รูจักตนเอง  

         1.2  รูจักการอยูรวมกับผูอ่ืน  
         1.3  รูจักพึ่งพาอาศัยกัน  
           1.4  รูวิธีศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
         1.5  รูวิธีศึกษาหาความรูรวมกับผูอ่ืน  
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                       1.6  รูจักประเมินตนเอง  
                         1.7  ยอมรับผลการประเมินจากผูอ่ืน  

    2)   เนนการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เพื่อฝกใหนักเรยีนไดสรางองคความรูดวยตนเอง  
          2.1  จัดกิจกรรมตามความสนใจ  
          2.2  ใหเด็กวางแผนการเรียนรวมกัน  
          2.3  ใหเด็กไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด เพื่อคนหาคําตอบและสรุปความรูดวยตนเอง  

                       2.4  เนนความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อพัฒนาเดก็ใหเต็มตามศักยภาพแตละคน  
                       2.5  ฝกใหนกัเรียนเปนทั้งผูนําและผูตามทีด่ี  
                       2.6  เนนใหเดก็ไดเรียนรูจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมของชีวติจริง  

    3) จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของผูเรียนและส่ิงแวดลอมเริ่มตั้งแตใกลตัวจนถึง
สังคมโลก เชน สภาพปญหาในชุมชน การประกอบอาชีพในชุมชน ฯลฯ และประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยเนนความสําเร็จของผูเรียน พิจารณาตัวบงชี้พฤติกรรม คุณลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
รองรอยการแสวงหาความรูของผูเรียน ช้ินงาน องคความรูที่ผูเรียนนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนี้  
ผูสอนตองปรับตัวบงชี้เหลานี้ใหสอดคลองกับแบบประเมินของหลักสูตรดวย  

    4) ใหนักเรียนไดทําโครงงานนําเสนอแนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงานพรอมทั้งใหได
ปฏิบัติจริงเพื่อสรางองคความรูไดดวยตนเอง  

    5)   การจัดกิจกรรมมุงเนนใหเด็กใฝรู รูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รูจักคิดแยกแยะ 
เช่ือมโยง เปนระบบ กลาแสดงออก ใชหลักเหตุและผลในการรับฟงความคิดเห็น และประเมินผล
รวมกันเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง เคารพ และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน โดยครูจะตองคอยสงเสริม 
จัดสภาพแวดลอมและอํานวยการใหเกิดส่ิงเหลานี้ บนความเชื่อพื้นฐานวา เด็กสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได สงเสริมใหเด็กไดแสดงความสามารถในทางที่ถูกอีกทั้ง ครูตองยอมรับการกระทํา
นั้น ๆ ยกยองและใหกําลังใจ เพื่อกระตุนใหผูเรียน ใฝรู มีนิสัยชอบปฏิบัติและสรางสรรค   ผลงาน
อยางมีความสุข  
 
ทฤษฎีการเรียนรู 
 

     ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2544 : 78-94)  กลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎีผสมผสาน 
ไดแก 

     1. ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม  ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรู ไวดังนี ้
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     ก.  พื้นฐานการเรียนเปนหัวใจในการเรียน  ผูเรียนแตละคนจะเขาชั้นเรียนดวยพื้นฐานที่

จะชวยใหเขาประสบความสําเร็จในการเรียนรูตางกัน  ถาเขามีพื้นฐานที่คลายคลึงกัน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะไมแตกตางกัน 

     ข.  คุณลักษณะของแตละคน  เชน  ความรูที่จําเปนกอนเรียน  แรงจูงใจในการเรียน  และ
คุณภาพของการสอนเปนสิ่งที่ปรับปรุงไดเพื่อใหแตละคนและทั้งกลุมมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น 
บลูมแบงจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  
(Psychomotor  Domain)  จิตพิสัย  (Affective  Domain) 

     องคประกอบที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายทางการศกึษา  จะประกอบดวย  4  ดาน  คือ   
     1)   อุปกรณการสอน  (Instructional  Material)  อุปกรณที่จะชวยใหครูไดใชในการสอน   

ผูเรียนใหสะดวกและเขาใจงาย 
     2)   กระบวนการสอนของครู (Teaching Process) จากวิธีถายทอดความรูของครู           

การอธิบายใหผูเรียนเขาใจ 
     3)  กระบวนการของผูเรียนในการเรียนการสอน  (Student Processing of Instruction)   

เนนกระบวนการเรียนรูของตัวผูเรียน  โดยอาศัยความตั้งใจเอาใจใส  และความสามารถในการรับรู
และเรียนรู 

     4)  สภาพแวดลอมทางบานและการยอมรับทางสังคม  (Home Environment and Social 
Support System) สภาพแวดลอมทั้งทางบานและสังคมทั่วไปมีผลตอการเรียนรู  เชน วิทยุ โทรทัศน 
เพื่อน หนังสือพิมพซ่ึงมีอิทธิพลตอการเรียนรู  ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งเหลานี้ โดยการฟงการพบเห็น 
การติดตอบางครั้งเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัวและบางครั้งก็เปนการเลียนแบบ 

      ในกระบวนการสอนของครู  คุณภาพการสอนของครูนับวามีความสําคัญมาก  ซ่ึงจะ
ประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  คือ 

     1)   การชี้แนะ (Cues)  การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและงานที่จะตองทําให
ผูเรียนไดทราบอยางชัดเจน 

     2) การมีสวนรวม (Participation) หมายถึงการรวมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน 

     3)   การเสริมแรง  (Reinforcement)  หมายถึง  การชมเชย  การต ิ
     4)  การใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรอง  (Feedback and Correction)  ซ่ึงเปน

การตรวจสอบผลการสอนของครูและผลการเรียนของผูเรียน  แจงผลนั้นใหผูเรียนทราบและ
พิจารณาใหผูเรียนทราบ และพิจารณาวาผูเรียนยังมีจุดบกพรองในเรื่องใดจะไดแกไขเพื่อปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยยึดขอมูลยอนกลับนั้น 
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                  2. ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค 
 

    ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค  (Thorndike’s Concepted Theory) ธอรนไดค ได
ทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู  โดยเนนสิ่งเราและการตอบสนอง  ใชการลองผิดลองถูก  เขาคนพบวา
การเรียนรูเกิดจากความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง โดยมีส่ิงภายนอกเปนตัว
เสริมแรง          เขาคนพบกฎ  3 ขอ ในการเรียนรู คือ   
                  1)   กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กฎนี้กลาวถึงสภาพความพรอมของผูเรียน
ทั้งทางรางกายและจิตใจความพรอมทางรางกาย หมายถึง  ความพรอมทางวุฒิภาวะสวนความพรอม
ทางจิตใจ  หมายถึง  ความพรอมที่เกิดจากความพึงพอใจซึ่งตองมีทั้งสองอยางประกอบกัน 
   2)   กฎแหงการฝกหัด  (Law of Exercise) กฎนี้ไดกลาวถึงการสรางความมั่นคงของ     
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับสิ่งตอบสนองที่ถูกตอง โดยฝกหัดซํ้าบอยๆยอมทําใหเกิดการเรียนรู  
ไดนานและคงทนถาวร  โดยมีกฎขอยอย  2 ขอ คือ กฎแหงการนําไปใชใหเกิดการเรียนรูถาวร และ
กฎแหงการไมไดใชทําใหเกิดการลืม 
   3)   กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Affect)  กฎนี้กลาวถึงผลที่ไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรม  
การเรียนรู ถาผูเรียนพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก  หากไมพอใจก็ไมอยากจะเรียน  ซ่ึงตรงกับ
ลักษณะการเสริมแรง 

   การนํากฎของธอรนไดคไปใชในการเรียนการสอน 
   1.   การนํากฎแหงความพรอมมาใชกอนการเรียนควรสํารวจความพรอมของผูเรียน ควรมี

การเตรียมพรอมเปนการนําเขาสูบทเรียน 
   2. การนํากฎแหงการฝกหัดมาใช เมื่อตองการใหผูเรียนเกิดทักษะ ดานการเรียนเกี่ยวกับ 

ส่ิงที่ตองฝกหัด  เชน  กีฬา  ดนตรี  ควรสรางความเขาใจและหมั่นฝกในสิ่งที่เรียนไปแลว 
   3.  การนํากฎแหงผลที่ไดมาใชเปนการเสริมแรง  โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก  คือ      

ผูเรียนจะพอใจเมื่อเรียนไดผลดี  โดยมีคําชมหรือมีรางวัลเปนการตอบแทน 
   4.   การที่ผูเรียนจะเรียนรูตามหลักการเรียนรูของธอรนไดค  เปนการเรียนดวยการลองผิด

ลองถูก  จึงควรใหผูเรียนเรียนดวยตนเองจนกวาผูเรียนจะคนหาวิธีเรียนที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
   

    3. ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอรส 
 
    ทฤษฎีของโรเจอรส  (Rogers) เขาศึกษาถึงวิธีการบําบัดทางจิต  ปลอยใหเด็กไดระบาย

ความอึดอัด ใหผูเรียนไดแกปญหาของตนเอง  โรเจอรสมีความเชื่อวา  เร่ืองการเรียนรูของนักเรียน  
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เขาตองเปนผูเรียนเอง ครูคอยดูอยูหาง ๆ  เปนที่ปรึกษา  การจัดกิจกรรมในการเรียนควรใหผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนรูบรรยากาศแบบกระบวนกลุม กฎ ระเบียบ ควรใหนักเรียนในกลุมตั้ง
กันเอง  ความรูที่ไดจากการปฏิบัติจะใหเกิดทั้งปญญาและเจตคติที่ดีตอเร่ืองที่เรียนโดยครูผูสอนไม
สามารถถายทอดทุกสิ่งได  แตครูสามารถจัดสิ่งแวดลอมใหเขาเรียนส่ิงเหลานั้นได 

     
4.  ทฤษฎีการเรียนรูของคอมบส 
     
 ทฤษฎีของคอมบส (Combs)เชื่อวาความเขาใจเปนการนําไปสูการเรียนรูและกิจกรรมอื่น ๆ  

ครูควรใหส่ิงแวดลอมในชวงที่ผูเรียนกําลังสนใจและตั้งใจเรียน เปนการชวยที่สงเสริมความเขาใจ  
ผูเรียนสามารถปรับความเชื่อและการรับรูได  ใหผูเรียนคิดหาเหตุผลดวยตนเองและคิดในทางที่ดี  
ครูจะตองมีความรูสึกที่ดีตอนักเรียนและไวตอความรูสึกของนักเรียน  หลักการเรียนรูที่ไดจาก
ทฤษฎีมนุษยนิยม  คือ  การใหคุณคาความเปนมนุษยใหกับผูเรียนโดยเฉพาะความรูสึก  อารมณ  
และสภาพจิตใจ  ครูมีบทบาทเปนผูชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเองโดยเนนการใหนักเรียน
เปนศูนยกลาง 
 การนําหลักการเรียนรูของทฤษฎีมนุษยนิยมไปใชในการเรียนการสอน  มีดังนี้ 
                  1)  การสอนควรมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้ง  3  ดาน  คือ  ความรูความเขาใจ  ทักษะ 
และเจตคติไปพรอม ๆ กัน 

    2)  การสอนจะเนนใหผูเรียน  เปนผูแสดงออกไดรวมกิจกรรม คิดแกปญหาดวยตนเอง 
                  3)  เนนความรูสึกนึกคิด  คานิยมของผูเรียน 
                  4)  เปดโอกาสใหเลือกเรียนตามความสนใจ 
                  5)  สรางบรรยากาศในการเรียน  โดยมุงความรวมมือรวมใจมากกวาการแขงขัน 
                  6)  ควรตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของนักเรียน 
                  7)  ครูควรชวยเหลือ  ใหกําลังใจ  และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปการเรียนรู  
 
             ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนรู ดังนี้ 
                   ประจบ ดีพรม (2540 : 2) ศึกษาเรื่อง “สภาพปจจุบันและปญหาการปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเปาหมายปการศึกษา 2540  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” โรงเรียนเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาปการศึกษา 2540  
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สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 24 โรงเรียน           
ผลการศึกษาพบวา 
                    1) ดานการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ทุกโรงเรียนไดปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ
สภาพปญหา และความพรอมของโรงเรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การวางแผนงานเกี่ยวกับอาคาร 
สถานที่ สนามกีฬา และส่ือการเรียนการสอน การปฏิบัติตามแผนที่วางไว รวมทั้งมีการมอบหมาย
งานตามความเหมาะสม  การพัฒนาสื่อ เครื่องมือ  พัฒนาโรงเรียนดานอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดลอม    
น้ําดื่ม   น้ําใชและระบบสาธารณูปโภค  การจัดสื่อ อุปกรณการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ และการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน  
                     2) ดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนจึงไดปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สรางจิตสํานึกของครูใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง ซ่ึงสวนมากใชวิธีการประชุม
ช้ีแจงการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนทันกับวิทยาการสมัยใหม 
สวนมากใชวิธีการจัดสงครูเขารับการอบรมตามงานที่รับผิดชอบ  
             3)   ดานการปฏิรูปหลักสูตร   กระบวนการเรียนการสอน ทุกโรงเรียนจึงไดดําเนินการ    
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรและ
สอนประชาธิปไตยแบบยั่งยืน สวนมากใชวิธีจัดใหมีสภานักเรียนที่มีคณะกรรมการนักเรียนมาจาก
การเลือกตั้ง การสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากประสบการณ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการเรียน  
การสอนโดยเนนพิเศษวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหาวิชา ยืดหยุนเรื่องเวลาและ
การนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลผูเรียนมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       
                     4)   ดานการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาทุกโรงเรียน  ไดปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ  
คาใชจายแกนักเรียนที่ขาดแคลน การบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรโดยยึดตามความตองการ
ของครูและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  

       ชนก แสงกลา (2541 : 5) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา          
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ” สรุปไดวา สภาพปจจุบันในการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิมีการปฏิบัติอยูในระดับ "ปานกลาง"  ทั้ง4 ดาน  
คือ ดานโรงเรียนสถานศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาดานหลักสูตรกระบวนการเรียน    
การสอนและดานระบบบริหารการศึกษาโดยมีประเด็นที่ โรงเ รียนสามารถปฏิบัติไดดี                   
จากความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนคือ การดูแลรักษาความสะอาด การตกแตง 
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อาคารสถานที่  บริเวณโรงเรียนดวยไมดอกไมประดับ นักเรียนมีสวนรวมในการบํารุงรักษา    
อาคารสถานที่ โรงเรียนจัดครูเขาสอนไดเหมาะสมตรงกับความถนัดครูมีความรับผิดชอบและ      
ผูกพันตอโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และควบคุมกันเอง มีผูรับผิดชอบ
ในการรวบรวมขอมูล และติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการอยางเปนระบบ สวนปญหาการ
ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีปญหาอยูในระดับ “นอย” 2 ดาน คือ ดานโรงเรียนและ
สถานศึกษา กับ ดานระบบบริหารการศึกษา และมีปญหาอยูในระดับ “ปานกลาง” 2 ดาน คือ ดาน
ครู และบุคลากรทาง            การศึกษากับดานหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ประเด็นที่เปน
ปญหาการปฏิบัติของโรงเรียน คือ การจัดหาบุคลากรภายนอกมาชวยสอนขาดแหลงวิทยาการและ
สถานที่ฝกงาน ของนักเรียน    ครูไมมีความรูในการทําวิจัย เครื่องมือวัดผลที่ใชไมมีการวิเคราะห
ปรับปรุง และไมสอดคลองตามวัตถุประสงค โรงเรียนสวนใหญยังไมมีการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินขึ้นใชในโรงเรียน 

      จรินทร สุรเสรีวงษ (2540 : 7) ไดศึกษาเรื่อง “การวางแผนของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี”   จากกลุมตัวอยางจํานวน 482 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร ครู คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  สภาพปจจุบันของการวางแผน
ของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวมตามกระบวนการของการวางแผนมีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับ “มาก” สวนปญหาของการวางแผนพบวาภาพรวมปจจัยทุกดานปญหาอยูในระดับ “กลาง”  
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เรียงลําดับจากมากไปหานอย สรุปไดดังนี้  

      1) มีความตองการใหมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความรูดานการวางแผน
ใหแก  ผูมีหนาที่รับผิดชอบ และเกี่ยวของกับการวางแผนและโครงการ  
        2)   จัดอัตรากําลังบุคลากรดานการวางแผนใหเพียงพอเหมาะสมกับงาน  

      3) ใหบุคลากรไดมีสวนรวมกําหนดนโยบายวัตถุประสงคการดําเนินงานการ
ประเมินผลโครงการ มีการกําหนดวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการวางแผนของโรงเรียนใหชัดเจน 

      นัฐพงษ  พันธบท (2540 : 9)ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานดานอาคารสถานที่ 
และบุคลากรโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี” โดยถาม
ความคิดเห็นจากกลุม ตัวอยางจํานวน 509 คน ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอและ
กิ่งอําเภอ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอและกิ่งอําเภอ ศึกษานิเทศกอําเภอ ผูบริหารโรงเรียน 
และครูผูสอนในจังหวัดอุดรธานี   ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานดานอาคารสถานที่และบุคลากร
ของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ "ดีมาก" สวนขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษามีดังนี้  

      1)   ปญหาน้ําดื่มน้ําใชไมเพียงพอ ควรแกปญหาโดยจัดหาภาชนะเก็บกักน้ําใหเพียงพอ  
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      2)   ปญหาหองปฏิบัติการไมเพียงพอควรใชหองเรียนเปนหองปฏิบัติการ  
     3)   การปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนควรเปนความรวมมือของครู ภารโรงและ

นักเรียน  
     4) ปญหาเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานควรสงเสริมใหบุคลากร ไดมีโอกาสฝกอบรม

หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  

     บุญหนัก  นันทกุล (2540 : 11) ไดศึกษา เร่ือง “การศึกษาการจัดการศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี”จาก
การสอบถามผูบริหารโรงเรียน จํานวน 60 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 14 คน หัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอ จํานวน 14 คน ที่สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบวา    

     1.  โรงเรียนไดดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในระดับ “ปานกลาง” เรียงตามลําดับ 
คือ ดานระบบบริหารการศึกษา ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดานโรงเรียนและ
สถานศึกษา ยกเวนดานครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินการในระดับ “นอย” 

     2.   การดําเนินงานของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิม  
     3. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษามีปญหาการดําเนินการ  อยูในระดับ “มาก”  คือ  ดาน            

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ และดานอาคารสถานที่ ยกเวนดานบุคลากร ดานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และดานระบบบริหารการศึกษา มีปญหาอยูในระดับ “ปานกลาง”  

     4.   ขอคิดเห็นตอแนวปฏิบัติการศึกษา มีดังนี้  
            4.1  ส่ิงที่ดีเมื่อไดปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ โรงเรียนไดรับงบประมาณ

เพิ่มมากขึ้น บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรวมมือกันในการปรับปรุงโรงเรียน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและบริเวณมีการปรับปรุงใหเหมาะแกการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนมีหองพิเศษ
เพิ่มขึ้น 3 หอง คือ หองปฏิบัติการทางภาษา หองวิทยาศาสตรและหองคอมพิวเตอร  

            4.2   ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขเมื่อไดปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ งบประมาณ
และอุปกรณหองพิเศษ 3 หองไดรับลาชาบุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะทาง ตองจัดใหมีการอบรม 
สัมมนาบุคลากรอยูเสมอ  
                   อนุรักษ  อุปพงษ (2540 : 14)  ไดศึกษาเรื่อง  “ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอ      
การปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดสกลนคร”  จากการสอบถามผูบริหารโรงเรียน ในจังหวัดสกลนคร 
จํานวน 191 คน  ผลการวิจัย พบวา 
                   1) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
เห็นดวยกับการปฏิรูปโรงเรียนสถานศึกษา ดานการตั้งกรรมการโรงเรียน การประเมินความตองการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

21 

 
ในการพัฒนาโรงเรียนการสรางแผนปรับปรุงโรงเรียนการปฏิบัติตามแผนใหเกิดผลจริง การรายงาน
ความกาวหนาตอประชาชน การประเมินและปรับปรุงใหเปนแผนตอเนื่อง เห็นดวยในระดับ  
“มาก”  

                   2)   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนทั้ง3 กลุมพบวามีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน (ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05)  
                   3) จากการศึกษาแนวทางปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการปฏิรูปการศึกษานั้นผูบริหาร  
โรงเรียนมีความคิดเห็นวา ควรกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางใหสวนภูมิภาค และทองถ่ิน
ใหมากที่สุด รัฐบาลควรจัดสรรทรัพยากรการบริหารใหเพียงพอ และควรกําหนดมาตรการซึ่งเปน
ส่ิงจูงใจใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน  

     ศรีชาติ  ออนโคกสูง  (2540 : 15) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”  
ผลการวิจัยพบวา   

     1) ไดดําเนินงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาอยูในระดับ “มาก” ทุกดาน โดยเฉพาะ
ดานการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา และการปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน  
อยูในระดับสูงกวาอีก 2 ดาน  

     2) ในการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงมีปญหาอุปสรรคอยูในระดับ            
“ปานกลาง” ดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณมีปญหาและอุปสรรคในระดับ “มาก” สวนดาน
บริเวณและอาคารสถานที่อยูในระดับ “นอย” 

     3)  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ   ศึกษานิเทศกอําเภอและผูบริหารโรงเรียนเห็นวา      
โครงการ ปฏิรูปการศึกษาในเรื่องตาง ๆ มีความเหมาะสม ชวยพัฒนาการศึกษา กอใหเกิดความ  
รวมมือจากชุมชน ฯลฯ อยูในระดับ  “มาก” 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอบรมครูประจําการ   

     
      ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมครูประจําการ ดังนี้ 

    เกตุมณี   มากมี (2527 : 131)  ไดศึกษา เร่ือง “การสอนของครูที่ไดรับการฝกอบรมจาก
โครงการฝกอบรมครูประจําการในการสอดแทรกจริยธรรมตามการรับรูของครูและนักเรียน” พบวา
โดยเฉลี่ยแลวครูสวนใหญ มีความรูสึกพอใจตอวิธีการจัดฝกอบรม และเทคนิคที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมนําไปใชไดพอสมควร และมีความคิดวาอยากจะใหมีการฝกอบรมซ้ําอีก ทั้งนี้จะไดเห็นวา
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หลักสูตรการอบรมสอดคลองกับความตองการของครูผูสอน ทําใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอนซึ่งผูที่ไดรับผลประโยชนนั้นคือนักเรียนนั่นเอง 

      เพียร   สุวรรณไตรย  (2533 : 2) ไดศึกษาเรื่อง  “การทดลองชุดการฝกอบรมผูนิเทศ
งาน  วิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา” ผลการวิจัยพบวา    หลักสูตรการฝกอบรมมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทั่วไป 
และมีทักษะในการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เนื้อหาที่สําคัญซ่ึงไดแก หลักการนิเทศ
การศึกษา การบริหารหลักสูตร การพัฒนางานวิชาการภายในโรงเรียน การนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียนและทักษะของผูนิเทศงานวิชาการสื่อประสมที่สรางขึ้นไดแก เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 16 เลม    สไลด 1 ชุด วิดีโอเทป 1 เร่ือง รวมกับส่ือบุคคลซึ่งเปนวิทยากร  ผลการทดสอบ
ความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมกอน และหลังการฝกอบรมปรากฏคาเฉลี่ยมีความ
แตกตางกันอยางมี      นัยสําคัญที่ระดับ .01 ผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวาเนื้อหาวิชามีความ
เหมาะสมมาก และสามารถนําไปใชไดในโรงเรียนได ส่ือเอกสารมีคุณภาพดีแต วีดีโอ และสไลดมี
คุณภาพปานกลาง  วิ ธีการฝกอบรมและบรรยากาศในการฝกอบรมดี   ผู เชี่ ยวชาญที่ เปน
คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารไดประเมินวา เนื้อหาวิชาในการอบรมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง ส่ือประสม กระบวนการ และกิจกรรมการฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับ  
“มาก” 

      นรินทร   อามาตย (2538 : 3) ไดศึกษา เร่ือง  “แนวทางพัฒนาการฝกอบรมขาราชการครู
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน”  ผลการวิจัย พบวา   

      1) สวนใหญแลวขาราชการครูเคยไดรับการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนางาน
วิชาการ และการพัฒนาครูประจําชั้น มีสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกนเปนผูจัด โดยใช
สถานที่ของหนวยราชการอื่น มีการใชงบประมาณของโครงการ แตก็มีจํานวนไมนอยที่ใชเงิน   
สวนตัว การเขารับการฝกอบรมประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมจะเกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม
โดยตรง และสงผลตอการพัฒนางานดานวิชาการเปนหลัก   

      2) การฝกอบรมขาราชการครูมีปญหาในระดับนอยทั้งในดานที่เกี่ยวของกับโรงเรียน 
ดานผูจัดการฝกอบรมและดานผูเขารับการฝกอบรม แตก็มีขอสังเกตวามีปญหาบางประการที่ควรให
ความสนใจเชน ปญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ ปญหาเนนภาคทฤษฎี มากกวา
ภาคปฏิบัติ และปญหาผูเขารับการฝกอบรมขาดการเตรียมตัวที่ดีพอ เปนตน             

      3) ขาราชการครูที่มีความตองการใหมีการใชวิธีการในการฝกอบรมที่หลากหลายแต
ควรลดวิธีการบรรยายลงแลวเพิ่มวิธีการสาธิตใหมากขึ้น เนนเนื้อหาในการสรางผลงานทางวิชาการ
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และเนื้อหาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ควรควบคุมถึงภาระงานทุกดานของ    
โรงเรียน และควรมีสถานที่จัดการประชุมของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดโดยเฉพาะ  

      4) ขาราชการครูใหขอเสนอแนะการเลือกสรรวิทยากรที่เช่ียวชาญ การจัดหลักสูตรที่
ตรงตามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม การจัดฝกอบรมในสถานที่มีแหลงศึกษาคนควา
เพิ่มเติม และการเนนภาคปฏิบัติใหมากกวาภาคทฤษฎี 
                     คงไคย  เรืองเดช (2543 : 108-109) ไดศึกษา เร่ือง “ผลการพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อ
เปนตนแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน” สรุปผล
จากการอบรมพบวา  
     1) บุคลากรแกนนําที่มีวิชาเอกตางกันมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของการอบรม
โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยมีความรูความเขาใจในแตละรายการของการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะวิทยากรที่ดําเนินการจัดอบรมผานการอบรมปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนํามากอนแลว  จึงอาจสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแกนนําวา 
บุคลากรแกนนําทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดจากการศึกษาคนควาและการลงมือปฏิบัติจริงเปน
กระบวนการเรียนรูที่แทจริง สอดคลองแนวคิดของ Watson (อางใน พรรณี ช.เจนจิต 2538 : 283) ที่
กลาววา “เขาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมทุกชนิดของคนได สามารถจะใหเปนอะไรไดทั้งนั้นโดย
มิตองคํานึงถึงสติปญญา ความสามารถ” อีกประการหนึ่งที่สําคัญและนาจะมีสวนชวยครู ผูบริหาร
โรงเรียนแกนนําในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู คือ การจัดใหมีบรรยากาศในการปฏิรูปการศึกษา
อยางตอเนื่องทุกหนวยงาน 
                     2) ครูผูสอน และผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวา  ควรมีการนิเทศติดตามประเมินผล
เปนระยะๆ และจัดอบรมเพิ่มเติมดวย 
                    3)   จากความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ครูและผูบริหารในโรงเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระพบวา ผูบริหารโรงเรียนสนใจเกี่ยวกับวิธีการจัดอบรม ตลอดจนขอบกพรองของ   
การอบรมโดยไมสนใจ เนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมากนัก ในขณะที่
ครูผูสอนสวนใหญสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูมากและแสดงความกังวลวาจะปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูไมสําเร็จ จึงเสนอความคิดเห็นสอดคลองกันวาควรจัดอบรมผูบริหารโรงเรียน
ทุกโรงเพื่อใหมีความรูความเขาใจแนวทางเดียวกัน จึงจะงายตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูใน
โรงเรียน 
                            3.1)   ผูบริหารโรงเรียนควรรูและสนใจเองการปฏิรูปดวย 
                            3.2)   ควรใหมีการอบรมสัมมนาครูทุกคน 
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      พิสมัย  หาญสมบัติ (2537 : 89-90) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การสรางชุดฝกอบรมครูแนะ

แนวระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน”   ผลการวิจัยพบวา 
                    1) ครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษามีปญหาในการจัดบริการแนะแนว ระดับ
มัธยมศึกษาระดับมากทุกดาน 
                    2)   ไดชุดฝกอบรมครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน จํานวน 
6 ชุด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 ทุกชุด 
                    3)  ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาที่เขารับการอบรมเพื่อทดลองใชชุดฝกอบรมมีคะแนน
ปญหาการจัดบริการแนะแนวหลังการอบรมต่ํากวากอนการอบรมในทุกๆชุด อยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
                    4) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาที่เขารับการอบรม  เพื่อทดลองใชชุดฝกอบรมมี
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบภายหลังการอบรมสูงกวา กอนการอบรมในทุก ๆ ชุด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

      จึงสรุปไดวาชุดฝกอบรมครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาที่สรางขึ้นครั้งนี้ สามารถชวย 
เพิ่มความรู ประสบการณ ฝกทักษะ และชวยแกปญหาการจัดบริการแนะแนวในทุกๆดานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                   ประขรรค   สมนิยาม (2543 : 2) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาชุดฝกอบรมการ
ปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการ เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พ.ศ. 2533” โดยศึกษาวิจัยครูผูสอนระดับประถมศึกษาทุกคน จากกลุม       
โรงเรียนดาน สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกาบเชิง จํานวน 55 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  จากผลการวิจัยพบวา   ชุดอบรมการปฏิบัติการตามระเบียบ วาดวย
การประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
พ.ศ. 2533 มีประสิทธิภาพ 82.71/82.36 และครูมีคะแนนเฉลี่ย  กอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
                   ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
         1)   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด    ควรนํา   
ชุดฝกอบรม ที่ผูวิจัยพฒันาขึน้ ไปใชในการพัฒนาความรู ของครูผูสอนเกี่ยวกบัความรู   ความเขาใจ 
การปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการประเมนิผลการเรียน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
             2)   ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ควรสนับสนุนใหครูผูสอน    ไดศึกษาชดุฝกอบรมนี้ เพื่อให
การวัดและประเมินผลการเรยีน เปนไปอยางถูกตองตามที่หลักสูตรกําหนด  
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           3)  ในการใชชุดฝกอบรม ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการฝกใหเขาใจ   ทําการฝกได
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ การฝกอบรมจึงจะเกิดประโยชนอยางแทจริง  
            4)   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุรินทร   และสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวดัอื่น ๆ ควรมีการศึกษาความตองการ การเขารับการฝกอบรมครูผูสอน กลุมประสบการณตาง 
ๆ เพื่อนําความตองการ การเขารับการฝกอบรมของครูผูสอนมาสรางเปนชุดฝกอบรมดวยตนเอง 

     สมเดช สิงหเสนา (2536 : 1)ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดวิจัยคร้ังนี้  ศึกษาการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียน           
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด เกี่ยวกับ (1) สภาพปจจุบันในการพัฒนา
บุคลากรครู (2) ปญหาในการพัฒนาบุคลากรครู และ (3) ความตองการและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาบุคลากรครู  จํานวน 506 คน ซ่ึงประกอบดวย กลุมผูบริหารจํานวน 106 คน กลุมผูปฏิบัติการ
จํานวน 400 คนผลการวิจัยพบวา 

    1) ในสภาพปจจุบันในการพัฒนาบุคลากรครู มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับ "นอย"         
โดยเฉพาะดานการสงเสริมใหเปนสมาชิกสมาคมทางวิชาการ การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน
ของครู  
                  2)   ปญหาในการพัฒนาบุคลากรครูจัดไว 3 อันดับแรก ไดแก (1) งบประมาณสนับสนุน        
ไมเพียงพอ (2) ครูขาดการวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ (3) เครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครูไมเพียงพอ 
                  3)   ความตองการในการพัฒนาบุคลากรครูจัดไว 3 อันดับแรก ไดแก (1) การมีสวนรวม
ในการบริหารงานของโรงเรียน (2) การประเมินผลประสิทธิภาพการทํางานของครู (3) การอบรม
และการสัมมนาทางวิชาการ  
                  4) ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู ที่สําคัญ 4 อันดับแรก คือ (1) เปด
โอกาสใหครูมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานโครงการ การพัฒนาบุคลากรครู (2) สงเสริมใหครูมี
ความกระตือรือรนและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน (3) กิจกรรมในการพัฒนาตนเองที่
ครูควรกระทําไดแก การวางแผนพัฒนาตนเอง และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนเปนประจํา 
(4)โรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดเขารวมประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

     กรมการฝกหัดครู(253 : 153)ไดศึกษาเรื่อง “การฝกอบรมครูในทศวรรษหนา (2535-
2544)” ในประเด็น การประเมินผลการฝกอบรมครูพบวา แนวโนมการประเมินผลโครงการ         
ฝกอบรมครูทศวรรษหนา    ตามความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา         ตองมีการประเมิน 
ทั้งระบบ คือปจจัยปอนเขา (Input) กระบวนการฝกอบรม (Process)  และผลผลิต (Output)           
ของการฝกอบรมเพื่อใหทราบผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของ                    
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ผู เขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรมมีการติดตามผล  ผู เขารับการฝกอบรม                
ไดนําความรูทักษะที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน หรือไม  รวมทั้งเอาขอมูลจากการประเมินไปใช 
ในการปรับปรงุหรือเตรียมการฝกอบรมในครั้งตอไป ลักษะณะของการประเมินนัน้ตองมี             
การประเมินทกุระยะโดยเฉพาะดานพฤตกิรรมการสอนและการพัฒนาตนเองของครู ซ่ึงผูเชี่ยวชาญ
หลายทานไดใหความเห็นเพิม่เติมวาตองใชเวลาติดตามผลนานพอสมควร  กลาวโดยสรุปคือ     การ
ประเมินผลการฝกอบรมครูในอนาคต จะมีการประเมินผลทุกปจจัยทกุองคประกอบและ         ทุก
ระยะของการฝกอบรมโดยเนนการประเมนิผลการปฏิบัติงานครู  และการนําผลการฝกอบรม   ไป
ใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
แนวคิดของผูวิจัยในการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ การพัฒนาครูและพัฒนาชุดฝก 
อบรมครูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนนั้น  ผูวิจัยจึงคิดวาครูตองการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการดําเนินการในทุกองคประกอบของการจัดการเรียนรู มุงสูเปาหมาย คือ การพัฒนา
ผูเรียนแตละคนเต็มตามศักยภาพรอบดานอยางสมดุล มีทักษะในการแสวงหาความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ           
จําเปนตองมีวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย การเลือกเทคนิควิธีการไปใชในการพัฒนาผูเรียน         
ตองพิจารณาความเหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ ผูที่มีความสําคัญที่จะนําการเรียนรูที่ระบุไวใน   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม คือ    ผูสอน ดังนั้น 
ครูผูสอนตองเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการสอนใหเปนลักษณะของผูจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองมี    
การพัฒนาครู และการพัฒนานั้น การฝกอบรมครูประจําการโดยใชชุดฝกอบรมจึงเปนวิธีการที่จะ
พัฒนาครูไดอยางดี จึงสรุปเปนกรอบแนวคิดนําเสนอเปนแผนผังไว ดังภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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แผนผังแนวคดิการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของการพัฒนาครูแกนนํา 
 1.1   แนวคิดในการพัฒนาตนเองเปนครูตนแบบ

และลักษณะครูดี ครูอาชีพตามแนวปฏิรูป 

1.2   ครูใชยุทธศาสตรการสอนที่หลากหลายสราง
บรรยากาศการเรียนรู 

2.1    การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2    การจัดการเรียนรู 

2.3    กระบวนการประเมินครูตนแบบ 

3.1    เทคนิคการจดักิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน  
สรางความรูดวยตัวเอง 

3.2   เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
ทํางานรวมกับคนอื่น 

4.1   ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม ( Bloom ) 

4.2   ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค  (Thorndike) 

5.1   สภาพปจจุบันปญหาการปฏิรูป 

5.2   การดําเนินงานการปฏิรูปในสถานศึกษา 

1. ครูตนแบบ 
        ปฏิรูปการเรียนรู 

2.    กระบวนการพัฒนา 
ครูแกนนําเพื่อเปน     
ตนแบบปฏิรูป      
การเรียนรู 

3. กระบวนการเรียนรู 
ท่ีเนนผูเรียนเปน 

        สําคัญ 

4.   ทฤษฎีการเรียนรู 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 
        การปฏิรูปการเรียนรู 

การพัฒนา 
ครูโดยใช 

ชุดฝกอบรม 

3.3   เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

6.1   งานวิจัยบทบาทการพัฒนาการสอนของคร ู

6.2   ผลการพัฒนาครูแกนนํา 

4.4   ทฤษฎีของโรเจอรส  (Rogers) 

4.3   ทฤษฎีของคอมบส  (Combs) 

6.3   การสรางและพัฒนาชุดฝกอบรมครู 

6.    งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

การอบรมครูโดยใช 
ชุดฝกอบรม 
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ภาพที่ 2.1  แผนผังแนวคิดการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของการพัฒนาครูแกนนํา 
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