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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินตาม
สภาพจริงส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในวิจยั
ได้แก่ ครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1- 4 จ�ำนวน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
โรงเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ�ำนวน 14 คน ซึง่ ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที การจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง
(PNImodified) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) ความต้องการจ�ำเป็นมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.307 ถึง 0.397
โดยมีสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงทุกข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ การฝึกอบรม
การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมินประสิทธิภาพความก้าวหน้าผลการปฏิบตั งิ าน และการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นครูอย่างกัลยาณมิตร
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาสมรรถนะครู การวัดและประเมินตามสภาพจริง เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
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ABSTRACT

This research aimed (1) to assess needs for teachers’ competency development on authentic assessment
for children with learning disabilities; and (2) to looking through propriety and feasibility among three step training
models. Sample for the first research purpose was 80 responsible teachers in primary inclusion schools under
Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1-4, gained by systematic sampling size allocation,
stratified through simples randomly. For the second purpose the sample gained qualitative data mixed with
the previous quantitative one for data presentation,7 school administrators and 7 responsible teachers.
The research instruments comprised a questionnaire and recording forms for focused group. Basic statistics,
t-Test, PNImodified were applied for quantitative data analysis while content investigation was for qualitative one.
The results were as follows; (1) PNImodified between 0.307 - 0.397, According to comparison between practical
current performance and propriety performance with statistical significant differences (p <.01) in every pairs.
(2) According to 3 key in-service models comprised intervention training , supervision and related sharing among
teacher friends under positive inter-reaction, in total for propriety while feasibility. The results revealed high level.
KEYWORDS : Developing teachers competency, Authentic assessment, Children with learning disability

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กที่มี
ความผิ ด ปกติ ใ นการท� ำ งานของสมองบางส่ ว นที่ แ สดงถึ ง
ความบกพร่ อ งในกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน
การเขียน การคิดค�ำนวณ ซึง่ ไม่สามารถเรียนรูใ้ นด้านทีบ่ กพร่อง
ได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552)
ลักษณะบ่งชี้ถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนมัก
พบว่านักเรียนบางคนมีปัญหาด้านการอ่าน เช่น นักเรียนอ่าน
หนังสือไม่ออก อ่านสะกดค�ำง่ายๆ ไม่ได้ สับสนในการอ่านตัวอักษร
บางคนเขียนหนังสือไม่ได้ แม้ว่าจะคัดลอกจากในหนังสือหรือ
บนกระดานด�ำก็ตาม เขียนหนังสือไม่เป็นตัว เขียนอักษรกลับหลัง
เขียนแล้วอ่านไม่รเู้ รือ่ ง ส่วนในด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนบางคน
ไม่สามารถคิดค�ำนวณง่ายๆ ได้ จ�ำหลักเลขไม่ได้ เป็นต้น ทัง้ ๆ ที่
ครูผู้สอนทราบดีว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้บกพร่องทางสติปัญญา
หรือไม่ได้บกพร่องในด้านอื่นๆ โดยพบว่านักเรียนสามารถ
เรียนรู้ในเรื่องอื่นได้ดี หรือดูเป็นปกติเช่นเดียวกับนักเรียนคน
อื่นๆ ในชั้นเรียนเดียวกัน แต่แม้ว่าครูผู้สอนได้พยายามจัด

การเรียนการสอนเพือ่ แก้ปญั หาเหล่านัน้ โดยใช้สอื่ และจัดการเรียน
การสอนให้อย่างเต็มที่แล้ว นักเรียนก็ยังมีความยากล�ำบากใน
การเรียน ซึง่ ส่ง ผลให้นกั เรียนขาดความมัน่ ใจ ท้อถอย หลีกเลีย่ ง
หรือไม่สนใจเรียนรู้ในเรื่องนั้น เพราะคิดว่าตนเองด้อยความ
สามารถในการเรียนรู้ นอกจากนีอ้ าจท�ำให้ครูผสู้ อนมีความกังวลใจ
มากยิง่ ขึน้ เพราะเมือ่ นักเรียนได้เรียนในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ แต่กลับพบว่า
มีความแตกต่างจากระดับความสามารถในระดับชัน้ ทีก่ ำ� ลังเรียน
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจพบว่านักเรียนมีความสามารถต�ำ่ กว่าชัน้ เรียน
ปัจจุบนั ถึง 2 ชัน้ เรียนหรือมากกว่านัน้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555ก)
ในปั จ จุ บั น จ� ำ นวนนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
การเรียนรู้มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไปพบประมาณร้อยละ 5-10
ของเด็กวัยเรียน ข้อมูลจากการส�ำรวจของสหรัฐอเมริกา พบว่า
ในปี ค.ศ. 1976-2000 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 300 และปี ค.ศ. 2001-2009 เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ต่อปี
ซึ่งในปี ค.ศ. 2009 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มี
ประมาณ ร้อยละ 4-6 ของเด็กวัยเรียน (Cortiella, 2011) ส�ำหรับ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ประเทศไทย เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีแนวโน้ม
เพิม่ มากขึน้ เช่นกัน และพบได้ประมาณ ร้อยละ 5–6 ของเด็กวัยเรียน
(สถาบันราชานุกูล, 2555) และจากการส�ำรวจข้อมูลนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทย จ�ำนวน 320,032 คน
พบว่า เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 183,398
คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2555ข)
ในการจัดการศึกษาเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ด� ำ เนิ น การจั ด ในรู ป แบบของโรงเรี ย น
เรียนรวมกับเด็กปกติ ซึง่ เด็กทัง้ สองกลุม่ จะได้รบั การประเมินผล
ในลักษณะเดียวกัน คือ การสอบโดยใช้แบบทดสอบ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2547) ส่งผลให้เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ และไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศั ก ยภาพ เนื่ อ งจากไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข องเด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะเด็กกลุม่ นีจ้ ะมีปญ
ั หาในด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิดค�ำนวณ แต่จะมีความสามารถเด่น
ด้านการปฏิบัติ ดังนั้น การวัดและประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการประเมิน
ผลการเรี ย น ซึ่ ง ครู ผู ้ ส อนสามารถน� ำ มาใช้ เ พื่ อ ลดบทบาท
การประเมินอย่างเป็นทางการด้วยข้อสอบ วิธีการประเมิน
ดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงบวก เพื่อค้นหาความสามารถ
จุดเด่นและความก้าวหน้าของผูเ้ รียน รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือ
แก่นักเรียนในจุดที่ต้องการพัฒนาให้สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ
เป็ น ทางเลื อ กในการประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Evaluation)
รวมทั้ ง สามารถใช้ ใ นการประเมิ น ผลรวม (Summative
Evaluation) ในสถานการณ์การเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกับ
ชีวติ จริง เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริง และ
นักเรียนเป็นผู้สร้างงาน และสร้างความรู้โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ
ให้ผเู้ รียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักการวัดและประเมินเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ที่ ต ้ อ งใช้ ก ารวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) เป็นหลัก (ผดุง อารยะวิญญู; และวาสนา เลิศศิลป์,
2551) และจากการวิจยั ของ พรีอสุ (Preus, 2012) พบว่า นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะท�ำงานตามสภาพจริงได้
อย่ า งสมบู ร ณ์ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง
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ของครูจะส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูงของผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้ดี
จากการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนรวม พบว่า ในการจัด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และ
เด็กปกติในห้องเรียนหนึ่งๆ มีครูผู้สอนเพียงคนเดียว และครู
ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง
ท�ำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การวัดประเมินเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของ
ส�ำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีพ่ บว่า ครูยงั ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความบกพร่องแต่ละประเภท โดยเฉพาะครูในสถานศึกษา
ทั่วไปในทุกระดับการศึกษาที่จัดการเรียนรวม (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555ข) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาความต้องการจ�ำเป็นและรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
น�ำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูประจ�ำการและนิสติ นักศึกษา
ครูในด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นา
สมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการศึ ก ษาความต้ อ งการจ� ำ เป็ น และรู ป แบบใน
การพัฒนาสมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริง
ส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและด�ำเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อนเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางการเรียนรูใ้ นโรงเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1-4 จ�ำนวน 268 โรง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ได้แก่
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครู
ผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ในโรงเรียนเรียน
รวมระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1- 4 จ�ำนวน 80 คน ได้มา
โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ ตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และในแต่ละชัน้
ใช้วิธีการจับสลากอย่างง่ายมาจ�ำนวน 30% ของประชากร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 จ�ำนวน 14 คน จ�ำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน
7 คน และครู ผู ้ สอนเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จ�ำนวน 7 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ตามขนาด
โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
อย่างละ 2 โรง และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 1
โรง โดยก�ำหนดคุณสมบัติของครูผู้ให้ข้อมูล คือ เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ปี หรือมีผลงานดีเด่นในด้านการสอนส�ำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัด
และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีขั้นตอน
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1. ก�ำหนดจุดมุง่ หมายในการสร้างแบบสอบถามและ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. เขียนข้อค�ำถามและประเด็นการสนทนา
4. เสนอแบบสอบถามและประเด็นการสนทนาฉบับ
ร่างต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
5. ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
6. น�ำแบบสอบถามและประเด็นการสนทนาที่ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity)โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
7. น�ำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยได้คัดเลือก
ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้
โดยพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6-1.0
จากนัน้ ได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้แบบสอบถามและประเด็น
การสนทนามีความสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่ วกับความต้องการ
จ�ำเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุม่ ตัวอย่างครูผสู้ อนเด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1- 4 จ�ำนวน 80 คน โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการจ�ำเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครู
ผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียน
รวมระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ�ำนวน 14 คน โดยผู้วิจัย
ก�ำหนดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ 2 ครูผู้สอนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ 2
ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้น�ำการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การจัด
ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ปรับปรุง (PNImodified) น�ำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการสนทนากลุม่
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 80 คน แล้วน�ำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การจัดล�ำดับความต้องการ
จ� ำ เป็ น ด้ ว ยวิ ธี Priority Needs Index แบบปรั บ ปรุ ง
(PNImodified) ปรากฏผลดังตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง
0.307 ถึง 0.397 โดยมีสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
ทุกข้อแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และเมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการจ�ำเป็นด้านการก�ำหนด
จุดประสงค์หรือเป้าหมายการเรียนรู้ สูงที่สุด มีค่า PNImodified
= 0.397 รองลงมาเป็น
ด้านการก�ำหนดวิธกี ารประเมิน เครือ่ งมือการประเมิน
และเกณฑ์การประเมิน มีค่า PNImodified = 0.389 และด้าน
การก� ำ หนดขอบเขตการประเมิ น และผู ้ ป ระเมิ น มี ค ่ า
PNImodified =0.378 ตามล�ำดับ

ตารางที่ 1 ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทาง
		 การเรียนรู้
ความต้องการจ�ำเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง

ระดับความรู้		ระดับความรู้
ที่จ�ำเป็นต้องมี
ที่ท่านมีขณะนี้
t
df
sig PNImodified ล�ำดับ
(สภาพที่คาดหวัง) (สภาพที่เป็นจริง)
M		 SD
M		 SD					

1. การก�ำหนดจุดประสงค์
หรือเป้าหมายการเรียนรู้
2. การก�ำหนดขอบเขตการ
ประเมินและผู้ประเมิน
3. การก�ำหนดภาระงานของ
นักเรียนตามสภาพจริง
4. การก�ำหนดวิธกี ารประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
และเกณฑ์การประเมิน
5. การประเมินการปฏิบัติ
ภาระงานตามเกณฑ์
การประเมิน
6. การรายงานผลการประเมิน
7. การน�ำผลการประเมินไปใช้
ภาพรวม

4.29

0.67

3.07

0.65

13.19

79

0.00

0.397

1

4.12

0.67

2.99

0.72

12.72

79

0.00

0.378

3

4.24

0.73

3.20

0.82

10.71

79

0.00

0.325

5

4.18

0.81

3.01

0.77

10.28

79

0.00

0.389

2

4.19

0.76

3.06

0.80

9.98

79

0.00

0.369

4

4.26
4.21
4.22

0.75
0.76
0.67

3.26
3.21
3.12

0.80
0.84
0.68

9.43
8.97
11.84

79
79
79

0.00
0.00
0.00

0.307
0.312

7
6
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
		 ด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู		
ด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริง
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้		

ระดับความเหมาะสม		ระดับความเป็นไปได้
M

SD

ความหมาย

M

SD

ความหมาย

ขั้นตอนที่ 1 การฝึกอบรม 		
1) การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม
เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานก่อนการอบรม
2) การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากร		
3) การให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน		
4) การวางแผนการน�ำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน		

4.19 0.66
4.16 0.70

มาก
มาก

3.55 0.65
3.51 0.59

มาก
มาก

4.18 0.78
4.15 0.78
4.28 0.76

มาก
มาก
มาก

3.56 0.76
3.48 0.75
3.66 0.79

มาก
ปานกลาง
มาก

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมินประสิทธิภาพ		
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
1) การนิเทศก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน โดยมี		
ทีมงานพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
กระตุ้นสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของครู
2) ทีมงานพี่เลี้ยงมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
3) ทีมงานพี่เลี้ยง ให้ข้อมูลย้อนกลับ เติมเต็ม สะท้อนคิด เกี่ยวกับ		
ผลการปฏิบัติงานของครูด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์

4.18 0.65

มาก

3.53 0.73

มาก

4.08 0.73

มาก

3.55 0.79

มาก

4.21 0.67
4.24 0.72

มาก
มาก

3.50 0.76
3.55 0.77

มาก
มาก

ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร		
1) ครูน�ำเสนอผลการปฏิบัติงาน		
2) ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น		
3) ครูร่วมกันสรุปและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน		

4.15
4.24
4.15
4.08

0.70
0.80
0.76
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก

3.48
3.59
3.46
3.40

4.17 0.62

มาก

3.52 0.61

ภาพรวม		

2. ผู้วิจัยน�ำข้อมูลจากผลการศึกษาความต้องการ
จ�ำเป็นการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม
มายกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู แล้วน�ำไปศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบ ปรากฏ
ผลดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัด
และประเมินตามสภาพจริงเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
3 ขั้นตอน ในภาพรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก (M=4.17, SD=0.62 และ M=3.52, SD=0.61

0.71
0.85
0.73
0.76

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณา เป็นรายขั้นตอน พบว่า ทั้ง 3 ขั้นตอน
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ขัน้ ตอนที่ 3 การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นครูอย่างกัลยาณมิตร
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก แต่มคี วามเป็นไปได้อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง

อภิปรายผล

1. ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้ า นการวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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0.307 ถึง 0.397 โดยมีสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
ทุกข้อแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงว่า
ช่วงห่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงแตกต่าง
กั น จริ ง อั น สะท้ อ นถึ ง ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นา
สมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก
การสนทนากลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู ้ ส อนเด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่พบว่า ครูมีความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริง
ส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากการวัดและประเมินตามสภาพจริงท�ำให้เด็กได้เรียนรู้
ลงมือปฏิบัติและเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ท�ำให้เด็กเกิด
ความภาคภูมใิ จ เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และครูสามารถน�ำผลจาก
การวัดและประเมินตามสภาพจริงมาแก้ปญ
ั หาปรับปรุงการเรียน
การสอนได้ทนั ท่วงที ผูป้ กครองก็ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมิน
ได้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจร่วมกัน ผู้ประเมินต้องท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงระดับการเรียนรูข้ องนักเรียนว่า มีพฒ
ั นาการ
หรือมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพียงไร และควรมี
การจัดท�ำสมุดบันทึกการสือ่ สารแจ้งพ่อแม่ ผูป้ กครอง เพือ่ รายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นระยะๆ (Layton; & Lock, 2007:
169-172) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการ
จ�ำเป็นด้านการก�ำหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายการเรียนรู้
สูงทีส่ ดุ รองลงมาเป็นด้านการก�ำหนดวิธกี ารประเมิน เครือ่ งมือ
การประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสาเหตุที่ครูผู้สอนมี
ความต้องการจ�ำเป็นในด้านนีส้ งู ทีส่ ดุ อาจเนือ่ งมาจากครูผสู้ อน
เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูใ้ นโรงเรียนเรียนรวม ไม่ได้
ศึกษามาทางด้านการศึกษาพิเศษโดยตรงและไม่เคยได้รับ
การอบรมในเรื่องนี้มาก่อน ท�ำให้ครูขาดความรู้ความเข้าใจ
และไม่สามารถก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงมีความต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนาด้านนี้ให้มีความชัดเจน เพื่อจะได้ใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนการก�ำหนดวิธีการ
ประเมิน เครื่องมือการประเมิน และเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
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2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและ
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
การเรียนรู้ ควรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การฝึกอบรม
การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมินประสิทธิภาพความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูอย่าง
กัลยาณมิตร ในภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ที่พบว่า รูปแบบการพัฒนานี้ เป็นรูปแบบที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั มิ าก เนือ่ งจาก
การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู แต่รูปแบบ
การอบรมที่ผ่านมา ครูที่ผ่านการอบรมไม่ได้น�ำสิ่งที่ได้จาก
การอบรมมาใช้ประโยชน์ ขาดการนิเทศก�ำกับติดตาม ไม่ได้นำ�
ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้เพือ่ นในโรงเรียน
รับทราบ จึงควรจัดเวทีให้บุคคลเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ท�ำให้เกิดการขยาย
องค์ความรู้ และผู้สนใจสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาครูของ Sparks & LoucksHorsley (1989) ที่กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรม (Training) เป็น
รูปแบบการพัฒนาครูทไี่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เพือ่ ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมครูทงั้ ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ
ท�ำให้ครูได้แนวคิดใหม่ๆ เทคนิคการสอนหรือเทคนิคการแก้
ปัญหาในชัน้ เรียน ซึง่ ก่อนการอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญจะเป็นผูว้ างแผน
การฝึกอบรม ก�ำหนดเนื้อหา ก�ำหนดวัตถุประสงค์ และก�ำหนด
ตารางการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมมักพบปัญหาการน�ำ
ความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริงในชัน้ เรียนซึง่ สอดคล้อง
กับผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปของ
สิรนิ ภา กิจเกือ้ กูล (2553) ทีพ่ บว่า รูปแบบวิธกี ารพัฒนาครูตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา ควรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมการ เป็นการส�ำรวจและวิเคราะห์ครู
ทั้งในด้านความรู้ และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ (Pedagogy) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรียนรู้ การผลิตสื่อและการใช้แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เนื้อหาและธรรมชาติวิชา (Content) ความเชื่อ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูเคยได้
รับเจตคติและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู ทั้งนี้

เพื่อช่วยให้ครูตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาตนเอง
ขั้นที่ 2 การสร้างกิจกรรมการพัฒนาครู เป็นขั้นตอน
ทีต่ ้องให้ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา/หัวหน้ากลุม่ สาระ มีส่วน
ร่วมกับผู้วิจัยท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดย
กิจกรรมที่ท�ำควรเน้นการปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การติดตามสะท้อนผลอย่างต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอนการติดตามที่มุ่งผลส�ำเร็จ คือ มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครู และ/หรือต่อเนือ่ งไปจนกว่า
ครูจะมีผลงานเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ฉะนัน้ ขัน้ ตอนนีจ้ ำ� เป็นต้องอาศัยการสร้างทีมงาน (Team work)
ที่ประกอบไปด้วย ครู เพื่อนครู ผู้บริหาร ผู้วิจัย และวิทยากร
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความคิดเห็น (Reflection)
แบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ครูมั่นใจต่อการน�ำ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในสภาพจริง
การพัฒนาครูให้ประสบผลส�ำเร็จตามแนวปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติ จึงจะไม่จบลงที่การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพียง
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ แต่จำ� เป็นต้องมีการวางแผนระยะยาว และให้
การติดตามสะท้อนผลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณนิภา
ชุตบิ ตุ ร (2553) ทีศ่ กึ ษาการพัฒนาคุณภาพครู ด้วยวิธเี สริมพลัง
ซึ่งการจะน�ำวิธีการใดวิธีหนึ่งมาพัฒนา อาจจะไม่ประสบผล
ส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องใช้หลายๆ วิธีควบคู่กัน วิธีการที่ได้น�ำมาใช้
และประสบผลส� ำ เร็ จ คื อ การพั ฒ นาด้ ว ยวิ ธี เ สริ ม พลั ง
(Empowered Development Approach) ซึง่ แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 4 มิติ คือ 1) การอบรม (Training) เป็นกิจกรรมแรก
ที่ด�ำเนินการกับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคน เพื่อสร้างจิตใจให้
มีความพร้อม สร้างความตระหนัก ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของ
การพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนา บทบาทของผูร้ บั การพัฒนา
และผูพ้ ฒ
ั นา และองค์ความรูท้ จี่ ะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ 2) การเป็น
พี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้รับการพัฒนา
เป็นรายบุคคล และกลุม่ ย่อย ติดตามก�ำกับ กระตุน้ เพือ่ ให้ทำ� งาน
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมวิเคราะห์และ
สะท้อนความคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์
3) การชีแ้ นะ (Coaching) เป็นการด�ำเนินการควบคูก่ บั การเป็น
พีเ่ ลีย้ ง โดยการแนะน�ำผูเ้ ข้ารับการพัฒนาให้สามารถน�ำความรู้
ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติ 4) การนิเทศ

(Supervision) เป็นกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการกับผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ทุกคนพร้อมกัน เพื่อช่วยเหลืออ�ำนวยการ ดูแลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยการประชุม สัมมนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ และมี แ นวคิ ด ใน
การปรับปรุงแก้ไข สร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อพิจารณารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
วัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทาง
การเรียนรูเ้ ป็นรายขัน้ ตอน พบว่า ทัง้ 3 ขัน้ ตอนมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นขัน้ ตอนที่ 3 การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก แต่มคี วามเป็นไปได้อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากครูมีภาระงานสอนค่อนข้างมาก ประกอบกับ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก็หลากหลาย ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ ง
ของเวลาทีจ่ ะมาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ครูจงึ มีความคิดเห็น
ว่ า การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ เพื่ อ นครู อ ย่ า งกั ล ยาณมิ ต ร
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม การตรวจสอบนิเทศ
ติดตามประเมินประสิทธิภาพความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ เพื่ อ นครู อ ย่ า งกั ล ยาณมิ ต ร
ควรด�ำเนินการให้ตรงประเด็น และครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
2. ในการพัฒนาครูควรใช้รูปแบบความรับผิดชอบ
ร่วมกัน คือ ครูทกุ คนในโรงเรียนต้องสอนเด็กในความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ไม่ถือเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ให้ครูท�ำงาน
เป็นทีม เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกัน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัย พบว่า ครูมีความต้องการจ�ำเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินตามสภาพจริง
ส�ำหรับเด็กที่มีค วามบกพร่องทางการเรียนรู้ และรู ป แบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริง
ส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ใน ทางปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
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การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลองใช้ รู ป แบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูดา้ นการวัดและประเมินตามสภาพจริง
ส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วย การฝึกอบรม การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพความก้าวหน้าผลการปฏิบตั งิ าน และการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร
2. จากผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครู ด ้ า นการวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของเวลาที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น
การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษารูปแบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
เพือ่ นครูอย่างกัลยาณมิตร โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็น
รูปแบบที่ครูสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ
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