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บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

        จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู โดยใช           
ชุดฝกอบรมสําหรับวิทยากรระดับกลุมโรงเรียน เพื่อใหครูไดมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนตาม
แนวปฏิรูปที่จะสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีจุดประสงคในการวิจัยคือ 1) เพื่อ
ศึกษาคุณภาพของชุดฝกอบรม ที่จะนําไปใชในการฝกอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูป     
การเรียนรู 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ในกลุม
โรงเรียนประจิมวิทยา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง  สํานักงานการประถมศึกษา         
จังหวัดเชียงใหม  โดยใชชุดฝกอบรม  3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูแกนนําที่สงผลตอการพัฒนา  
การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีดําเนินการวิจัยคือในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบการทดลอง (Experimental Design)โดยใชรูปแบบการวิจัย 
มีการทดสอบกอนและหลัง (Pretest-Posttest)  และติดตามผลหลังจากการใชชุดฝกอบรม 
 
                      การรวบรวมขอมูล   
      

        การเก็บรวบรวมขอมูลไดแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ชวงการฝกอบรม ใชวิธี
เก็บขอมูล โดยการทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรมตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมระหวาง   
การฝกอบรม ระยะที่ 2  ชวงหลังการฝกอบรมโดยครูผูผานการอบรมนําความรูไปใชในการจัด     
กิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนของครูแกนนํา ในภาคเรียนที่ 2  
 
                      เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  
                      เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย ไดจัดทําขอทดสอบกอนอบรมและหลังการอบรม 
และแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ กอนและหลังการอบรมแลวนําไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ใหผูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก ตรวจสอบกอนนําไปใช  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
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     ชวงการฝกอบรม    ไดแก    1) แบบทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม  (Pretest - posttest)    
2) ชุดฝกอบรมครูแกนนําปฏิรูปจํานวน 7 ชุด (ดังภาคผนวก  ซ  หนา 104)  3) แบบสังเกตพฤติกรรม
ขณะอบรม     4)  แบบสอบถามความคิดเห็นผูเขารับการอบรม 

     ชวงหลังการอบรม ไดแก 1) แบบสอบถามครู / นักเรียน / ผูบริหารโรงเรียน / ผูปกครอง 
2) แบบสัมภาษณครู/ นักเรียน / ผูบริหารโรงเรียน / ผูปกครอง 
 
                   การวิเคราะหขอมูล 
 
                   การวิเคราะหขอมูลไดแยกตามระยะที่1 และระยะที่ 2 แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห    
หาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ผลของการพัฒนาครูแกนนําโดยใชคาสถิติพื้นฐานของเครื่องมือ 
จากการศึกษาวิจัย : การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงตามระยะของการดําเนินการวิจัยดังนี้  การหา
คารอยละ (%) การหาคาเฉลี่ย (X)  การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหหาคา   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน S.D. และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช              
t - dependent หาความสอดคลองของเครื่องมือ/นวัตกรรม  I.O.C. (Index of Item-Objection 
Congruence)  ตามวิธีของโรวินลลและแฮมเบิลตัน สําหรับขอมูลดานคุณลักษณะ ใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive)  จากการสอบถามและสัมภาษณครู / นักเรียน / ผูบริหารและ           
ผูปกครองนักเรียนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย     
 

      ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมินชุดฝกอบรมครูแกนนําเพื่อ
เปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทั้ง 7 ชุดมีประสิทธิภาพ      ไดคา  I.O.C  เทากับ  0.90   ซ่ึง
มากกวา  0.50    แสดงวาชุดฝกอบรมนี้ สามารถนําไปใชอบรมไดมีความเหมาะสมรอยละ 76.90  ซ่ึง
อยูในระดับปานกลาง 

      การพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูคณะครูในกลุมโรงเรียน
ประจิมวิทยามีความพอใจและกระตือรือรน ที่จะพัฒนาตนเองอยูในระดับสูง สําหรับวิทยากรใน
กลุมมีความพรอมที่จะชวยเหลือกันอยูในระดับสูง สวนดานกระบวนการอบรมในชุดฝกอบรมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับสูงสามารถนําไปใชฝกอบรมครูได ผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับ
การฝกอบรมผลการทดสอบคา  t-test ไดคา t  คํานวณเทากับ 7.19**   ซ่ึงมีคาสูงกวาคา t  ตาราง      
(table.01,df 59(n-1) = 2.660) แสดงวาครูผูเขารับการอบรมไดรับความรูมากขึ้นกวากอนการอบรม 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 การอบรมครูแกนนําทําใหการบริหารจัดการ การพัฒนา
บุคลากรและ การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 

     การพัฒนาครูแกนนําสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ทําใหครูเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปและพัฒนา  
ตนเองอยูเสมอเพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม รอยละ 58.06 หลังการอบรม รอยละ 76.28 ครูมีการผลิต
ส่ือและใชส่ือโดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการใชส่ืออยางหลากหลาย มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น
จากกอนการอบรม รอยละ 55.89  หลังการอบรม รอยละ 75.58  มีการวัดและประเมินผลเปดโอกาส
ใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมเพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม รอยละ  57.52  และหลังการอบรม    
รอยละ  77.13 
 
อภิปรายผล 
 

            จากการศึกษาวิจัย การฝกอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูของกลุม  
โรงเรียนประจิมวิทยาพบวา ครูมีความพรอมและพึงพอใจตอการฝกอบรม ที่เนนกระบวนการ      
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพครูที่จะสงผลตอนักเรียนและเยาวชนของชาติ เพื่อใหเปนคนดี  
ศรีสังคม ในการอบรมครั้งนี้ครูทุกคนไดรับความรูจากการเขารับการอบรม และสนใจที่จะพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ กรมการฝกหัดครู (2535 :153) ไดศึกษาเรื่อง การฝกอบรมครู
ในทศวรรษ สรุปไดวา ตองมีการประเมินทั้งระบบ คือปจจัยปอนเขา (Input) กระบวนการฝกอบรม  
(Process)และผลผลิต(Output) ของการฝกอบรม เพื่อใหทราบผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด กลาวโดย
สรุปคือการประเมินผลการฝกอบรมครูในอนาคตจะมีการประเมินผลทุกปจจัย ทุกองคประกอบและ        
ทุกระยะของการฝกอบรม โดยเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานครู  และการนําผลการฝกอบรม 
ไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

            กระบวนการฝกอบรมดานบทบาทของวิทยากรพบวา วิทยากรมีความพรอมที่จะ        
ชวยเหลือเพื่อนครูดวยกันเองมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวนโยบาย จึงอยากใหมีการฝกอบรมบอยๆอยางเปนกันเอง  เพื่อท่ีครูจะไดนําเอาความรูไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง เกตุมณี   มากมี  (2527 : 131)  ไดศึกษา เร่ือง “การสอนของครู
ที่ไดรับการฝกอบรมจากโครงการฝกอบรมครูประจําการในการสอดแทรกจริยธรรมตามการรับรู
ของครูและนักเรียน” พบวาโดยเฉลี่ยแลวครูสวนใหญ มีความรูสึกพอใจตอวิธีการจัดฝกอบรมที่เนน
กระบวนการฝกปฏิบัติจริงเทคนิคที่ไดรับจากการฝกอบรมนําไปใชไดพอสมควร และมีความคิดวา
อยากจะใหมีการฝกอบรมซ้ําอีก  ทั้งนี้จะไดเห็นวา หลักสูตรการอบรมสอดคลองกับความตองการ
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ของครูผูสอน ทําใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนซึ่งผูที่ไดรับผลประโยชนคือนักเรียน
นั่นเอง 

       กระบวนการอบรมครั้งนี้ยึดผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลาง โดยมีเนื้อหากระบวนการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม โดยมุงใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูและเกิดทักษะ 
จากการลงมือฝกทํามากขึ้นและนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองเปนครูตนแบบและ กระบวนการของ
ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการฝกอบรมตอไปได   คงไคย  เรืองเดช  (2543 : 
108-109) ไดศึกษาเรื่อง “ผลการพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแกนนําวา ครูทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดจากการศึกษา
คนควาและการลงมือปฏิบัติจริงเปนกระบวนการเรียนรูที่แทจริง สอดคลองแนวคิดของ Watson 
กลาววาเขาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมทุกชนิดของคนได สามารถจะใหเปนอะไรได  โดยมิตอง
คํานึงถึงสติปญญาความสามารถ” อีกประการหนึ่งที่สําคัญจะมีสวนชวยครูผูบริหารโรงเรียนแกนนํา
ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู คือ การจัดใหมีบรรยากาศในการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง  
ทุกหนวยงาน 

       การอบรมครูแกนนําทําใหครูเปล่ียนพฤติกรรมในดานคุณลักษณะของครูเพิ่มขึ้น ครูมี
ความรักเมตตาเอาใจใสดูแล เอื้ออาทรความทุกข ความสุขของผูเรียน ครูประพฤติและปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตามกรอบศีลธรรมและวัฒนธรรมไทย  ครูมีความรับผิดชอบงานในหนาที่ ตรงตอเวลา   
ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางเทาทันเหตุการณ  ครูมุงมั่นปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและที่ตนเองถนัด  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 1) ใหความหมายการจัดการเรียนรูที่ยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญ ไววา การเรียนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สนองความแตกตางระหวางบุคคล 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เรียนรูอยางมีความสุข ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบดาน สมดุลย  
มีทักษะการแสวงหาความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

       การฝกอบรมทําใหครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนดานการจัดการเรียนรูโดยผาน
กระบวนการวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหหลักสูตรมีการจัดเตรียมแผนการเรียนรูโดยผานกระบวนการ
วิเคราะหผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดแผนจัดการเรียนรู ทุกขั้นตอน  
แผนการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมที่เนนให ผูเรียนไดคิด ลงมือปฏิบัติ กําหนดใหนักเรียนมีอิสระใน
การเลือกทํากิจกรรมตามความถนัดและสนใจ โดยกําหนดใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูทํากิจกรรม
ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 85) กลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎี
ของกลุมมนุษยนิยม คือทฤษฎีของโรเจอรส (Rogers) เขาศึกษาถึงวิธีการบําบัดทางจิต ปลอยใหเด็ก 
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ไดระบายความอึดอัด  ใหผูเรียนไดแกปญหาของตนเอง  โรเจอรสมีความเชื่อวา  เร่ืองการเรียนรูของ
นักเรียน  เขาตองเปน ผูเรียนเอง ครูคอยดูอยูหางๆ  เปนที่ปรึกษา  การจัดกิจกรรมในการเรียนควร
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  บรรยากาศแบบกระบวนกลุม  กฎ  ระเบียบ  ควรใหนักเรียนใน
กลุมตั้งกันเอง  ความรูที่ไดจากการปฏิบัติ จะใหเกิดทั้งปญญาและเจตคติที่ดีตอเร่ืองที่เรียนโดยครู 
ไมสามารถถายทอดทุกส่ิงได  แตครูสามารถจัดส่ิงแวดลอมใหเขาเรียนส่ิงเหลานั้นไดกระบวนการ
ในการอบรมครูแกนนํา ชวยใหครูสามารถผลิตสื่อ ใชส่ือและใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือ
อยางหลากหลายและเหมาะสม ครูมีนวัตกรรมประกอบการสอนที่หลากหลาย มีการใชแหลงเรียนรู 
ภูมิปญญาที่มีในทองถ่ิน อาศัยสภาพแวดลอมในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด กระบวนการ
เรียนรู ดังทฤษฎีของคอมบส  (Combs)  เขาเชื่อวาความเขาใจเปนการนําไปสูการเรียนรูและกิจกรรม
อ่ืน ๆ  ครูควรใหส่ิงแวดลอมในชวงที่ผูเรียนกําลังสนใจและตั้งใจเรียน  เพราะเปนการชวยที่สงเสริม
ความเขาใจ  ผูเรียนสามารถปรับความเชื่อและการรับรูได  ใหผูเรียนคิดหาเหตุผลดวยตนเองและคิด
ในทางที่ดี  ครูจะตองมีความรูสึกที่ดีตอนักเรียนและไวตอความรูสึกของนักเรียน  หลักการเรียนรู   
ที่ไดจากทฤษฎีมนุษยนิยมคือ การใหคุณคาความเปนมนุษยใหกับผูเรียนโดยเฉพาะความรูสึก  
อารมณ  และสภาพจิตใจ  ครูมีบทบาทเปนผูชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเองโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง 

 
ขอเสนอแนะ 

  
                    การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม     
ยุคใหมนั้นครูมีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะผูจัดประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมแกผูเรียน ครูจึงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ตองมีความสามารถสูง สามารถ
จัดการเรียน การสอนที่สอดคลองเพื่อใหรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ในกระบวนการ
เรียนการสอน ตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและจัด ประสบการณการเรียนการสอนที่สอดคลอง
เหมาะกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพไดอยาง เต็มที่ สามารถดํารงชีวิตและเลือกการ
ประกอบ อาชีพไดอยางดีและมีความสุข ซ่ึงการที่จะไดครูใน ลักษณะเชนนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของครู เปนภารกิจที่สําคัญและควรดําเนินการเรงดวน โดย
แสวงหาแนวทางที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนาครูประจําการใหมีศักยภาพ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและอบรมสั่งสอน ผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตทามกลาง
กระแสความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางเปนสุข มุงสนับสนุนครูเกงและดี รวมทั้งเพื่อสรางขวัญ
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กําลังใจและความภาคภูมิใจในอาชีพครูมีการจัดสวัสดิการใหแกครูในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหครู
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได อยางเปนสุข จึงมีขอเสนอแนะไว ดังนี้ 
   1)  สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยไดวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู   พรอมทั้งสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ และคุณธรรมดวยการเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา     และมีอิสระทางวิชาการ  
            2)  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาท  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาครู อาจารย 
ในรูปแบบตาง ๆ  
                  3)  ผูบริหารโรงเรียนจึงควรสรางแรงจูงใจ   ใหครูมีความสามารถในการปฏิบัติการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  ไดดํารงพฤติกรรมเชนนั้นตลอดไป   ซ่ึงการสรางแรงจูงใจ  สามารถกระทําได
หลายรูปแบบ  เชน การคัดเลือกเปนครูดีเดนซึ่งมีความสามารถในการสอน  แตงตั้งใหเปนครูนิเทศก   
ภายในหรือใหรางวัลความดคีวามชอบเปนกรณีพิเศษ  โดยพิจารณาจากผลการสอน 
    4)  หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรนําชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชในการพัฒนาความรู  
ของครูผูสอน เกี่ยวกับความรู  ความเขาใจ  การปฏิบัติตามระเบียบ  วาดวยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
                  5) ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกควรสนับสนุนใหครูผูสอนไดศึกษาชุดฝกอบรมนี้
เพื่อใหการวัดผล  และประเมินผลการเรียนเปนอยางถูกตองตามที่หลักสูตรกําหนด 
                  6) การใชชุดฝกอบรมครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอน  ในการฝกใหเขาใจฝกอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  การฝกอบรมจึงจะเกิดผลประโยชนอยางแทจริง 
    7)  หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  ควรมีการศึกษาความตองการของครูผูสอน  
กลุมประสบการณตางๆเพื่อนําความตองการ การเขารับฝกอบรมของครูผูสอนมาสรางเปนชุด      
ฝกอบรมดวยตนเอง 
                  8)  หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการดําเนินการพัฒนาครูในดานกิจกรรมวิชาการ  เชน  มี
การวิจัยในชั้นเรียน การคิดและพัฒนา นวัตกรรมใหมๆเพื่อใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
    9)  ควรสงเสริมใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  อาจเปนการศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้น  โดยเฉพาะสูงกวาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับหนาที่วิชาชีพครู 
 
                  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
                  หนวยงานที่เกีย่วของกับการบริหารงานบุคคลควรปรับปรุงแกไข กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
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การบริหารงานบุคลากรเพื่อสนับสนุนครูเกงครูดี พรอมทั้งสรางระบบการสนับสนุน การตรวจสอบ 
และแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ อาทิ เชน 
                  1)   การปรับปรุงระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ใหแก   บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ
เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ และความภาคภูมิใจในอาชีพ เชน การจัดตั้งกองทุนการศึกษาของครูกองทุน 
การศึกษาของบุตรครู กองทุนที่อยูอาศัยของครู    โดยใหครูไดกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเชนเดียวกับ
ขาราชการทหาร ในกรณีที่อยูในทองที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยใหไดรับผลตอบแทนดาน ความนับถือ
และรายไดที่เปนธรรม 

    2)  รัฐควรสงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ประเภทการศึกษา 
ทุกสังกัดใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งใหสามารถใชเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานได 
และนําส่ืออุปกรณมาใชเสริมการเรียนการสอนอยางไดผล  

    3)  สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกหัดครูพัฒนาความพรอมใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมที่มุงใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห แสวงหา 
ความรูดวยตนเองและรูจักทํางานรวมกันเปนกลุม ตลอดทั้งไดรับขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน ตอการเรียนการสอนที่ทันตอสถานการณอยางสม่ําเสมอ 
  
                  ขอเสนอแนะในการพัฒนาครั้งตอไป 
 

     จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู   โดยใชชุด
ฝกอบรมสําหรับวิทยากรระดับกลุมโรงเรียน ซ่ึงครูตองไดรับการอบรมพัฒนาใหทั่วถึงทุกคน 
เพื่อใหเห็นความสําคัญการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและจะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่องเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ  ที่จะใหเยาวชนของชาติเปนคนดี  คนเกง และมีความสุขในการ
เรียน  เพื่อนําประเทศไทยไปสูการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนสืบไป 

     ผูจัดทํามองเห็นปญหาอีกมากมายที่จะตองไดรับการแกไขและพัฒนาดานการศึกษา   จึง
เสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องดังนี้ 
                   1)   ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู     ของครูตนแบบในกลุมครู 
ผูสอนทุกกลุมประสบการณ / สาระ 
      2)    ควรมกีารวิจยัแบบมสีวนรวม  ลักษณะการพัฒนาครูแกนนําของครูตนแบบทกุกลุม
ประสบการณ / สาระ 
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