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การพฒันาแนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูท่ี้เน้นผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีมี้จดุมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตวัช้ีวดัการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีน
เปน็สำาคญัสำาหรบัสถานศกึษา 2) เพือ่ศกึษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ผูเ้รียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 2 3) 
เพือ่เปน็แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช ้ได้แก ่ผูบ้ริหารโรงเรยีน 132 คนและ
ครู จำานวน 313 คนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กำาหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งโดยเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบัตารางสำาเร็จรปูของ Krejcie และ Morgan แล้วทำาการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifind Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตรการศึกษา 2) ด้านการวัดผลประเมิน
ผลตามสภาพจริง 3) ด้านเทคนิคการสอน 4) ด้านคุณลักษณะของครู 5) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
6) ด้านการบริหารจัดการ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคกระบวนการ
สอน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา โดยรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยด้านที่มีค่า

1 นิสิตระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M.Ed. Candidate in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
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เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะครู ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ

3. แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา พบว่า การ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา มี 6 ด้าน 29 แนวทาง ดังนี้ 
หลักสูตรการศึกษา 5 ข้อ เทคนิคการสอน 5 ข้อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 4 ข้อ คุณลักษณะ
ของครู 6 ข้อ คุณลักษณะของผู้เรียน ข้อ 3 การบริหารจัดการ 6 ข้อ

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาครู, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

Abstract

The purposes of this research were: 1) To study elements and the teacher  
development indicator of student centered management at the schools in Sisaket  
primary educational service area 2. 2) To study the realistic basis, the desirable of teaching  
development with student centered management at the schools in Sisaket primary educational  
service area 2. 3) To be guidelines for teacher development of student centered  
management at the schools in Sisaket primary educational service area 2. 

The sample consisted of 132 School’s Directors and 313 teachers in Sisaket  
primary educational service area 2. A sample was selected from comparing all  
participants and table’s Krejcie and Morjan then Stratified Random Sampling. The research 
instrument was a five – rating – scale questionnaire and the data were analyzed using  
by mean, percentage, standard deviation, and correlation coefficient.

The results of the study were as follows: 

1. Elements Synthesize of the teacher development and the student centered  
management at the schools in Sisaket primary educational service area 2. There were 
6 elements 1. Educational Courses 2. Authentic Assessment 3. Teaching Techniques  
4. Characteristics of Teacher 5.Characteristics of Student 6. Management. It was the  
important factors in teacher devel2. To study the realistic basis, the desirable of the teacher 
development of student centered learning in Sisaket primary educational service area  
2. It was found that the analysis results reveal high in general and all aspects of study. There 
are the highest as the following: as follows: teacher characteristics, student characteristics 
and management. 3) To be guideline for teacher development of student centered man-
agement at the schools. It was found that there are 6 guidelines: 5 Educational courses, 5 
teaching techniques, 4 Authentic Assessments, 6 characteristics of teachers, 3 characteristics 
of Student, 6 Managements. 3. Guidelines for the development of teachers in the learning 
centered for schools, it was found that the development of teachers in the learning centered 
for schools. Found that the development of teachers in the teaching of student-centered 
education is the 29 for 6 guidelines: course of study 5. Article teaching techniques 5 item 
evaluation according to actual state 4 the characteristics of teachers 6 items, feature article 
3 student management 6 items.

Keywords:	 the teacher development, student centered management
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บทนำา

การจดัการศึกษาเพือ่พฒันาคนใหมี้คุณภาพ
ตามแนวทางปฏริปูการศึกษา จะตอ้งทำาให้ผูเ้รยีนมี
คณุภาพหรอืมคุีณลกัษณะท่ีพงึประสงคต์ามมาตรฐาน
การศึกษาทีก่ำาหนด ทีส่ำาคญั คือความรูคู้ค่ณุธรรม 
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุดที่จะต้อง
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละ
เตม็ศักยภาพ โดยมคีรเูปน็กลไกสำาคญัทีจ่ะตอ้งจดั
กระบวนการเรียนรู้ท้ังในการจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำาวันนอกจากครู
จะตอ้งเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 
ในการปฏริปูการเรยีนรูจ้ะตอ้งสำารวจความรู ้ความ
เขา้ใจความเชือ่และเจตคตทิีถู่กตอ้งเกีย่วกบัผูเ้รยีน 
กระบวนการเรียนรู้และบทบาทครูหรือเรียกว่า 
เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Shift) เกีย่วกบัการเรยีนรูใ้หม่ท้ังหมดประการสำาคัญ 
คือ การทำาความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับกระบวนการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัเพือ่จะชว่ยเอือ้
ประโยชนต่์อประสทิธภิาพการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนของคร ู(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2544: 34)

การจัดการศึกษาน้ันถือเปน็ส่ิงสำาคญัอย่างยิง่ 
ซึง่ในวงการศกึษาตา่งกย็อมรบัว่าการจดัการศึกษา
ที่ดีจะต้องคำานึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน แต่ละคน
ว่ามีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เชาวน์
ปัญญา บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติ
กรรมอื่นๆ การจัดการเรียนการสอน จึงมุ่งให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ
ไปพร้อมๆ กัน ในระบบการเรียน ผู้เรียนควรเป็น
ผู้แสดงออกมากกว่าผู้สอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออก
มากที่สุด ให้ความสำาคัญกับความรู้สึกนึกคิด และ
ค่านิยมของผู้เรียน การจัดบรรยากาศในการเรียน 
ควรเปน็แบบรว่มมอืมากกวา่การแขง่ขนัครทูำาหน้าที่
ช่วยเหลือให้กำาลังใจ และอำานวยความสะดวกใน
ขบวนการเรยีนของผูเ้รยีนการจดัการ เรยีนรูท้ี่เนน้

ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัตามแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มี
เทคนคิและวธิกีารศกึษาคน้ควา้ ดังนี ้(กรมวชิาการ. 
2544: 6-7)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของ
การพฒันาครใูนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัสำาหรับสถานศกึษา เนือ่งจากเปน็หนา้ทีท่ีค่รู
ผูส้อนตอ้งรับผดิชอบและให้ความสำาคญัตอ่การเรยีน
รูข้องผูเ้รยีน จงึไดจ้ดัทำาวทิยานพินธ ์เรือ่งแนวทาง
การพฒันาครใูนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2 ซึง่ผลการ
วิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาน
ศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
งานวิชาการของสถานศกึษา และกำาหนดแนวทางที่
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิตามบรบิทของสถานศกึษาใหผู้้
เรยีนท่ีเนน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผล

ความมุ่งหมายการวิจัย

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการพฒันาแนวทาง
พฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยมีความ
มุ่งหมายดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3. เพือ่เปน็แนวทางพฒันาครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
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วิธีก�รดำ�เนินวิจัย	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 
ระยะดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบของการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศกึษาผู้ใหข้อ้มลูในการยนืยันองคป์ระกอบและตัว
ชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

ระยะที ่2 การศึกษาสภาพปัจจบุนั สภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2 ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหาร จำานวน 194 คน และ
ครู จำานวน 1,668 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมลูสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
132 คนและครู จำานวน 313 คน กำาหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งโดยเทียบจำานวนประชากรท้ังหมดกบั
ตารางสำาเร็จรูปของ Krejcieและ Morjan (บุญชม 
ศรสีะอาด. 2545: 43-44) แลว้ทำาการสุ่มแบบแบง่
ชั้น (Stratifind Random Sampling)

ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางพัฒนาครูในการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาศรสีะเกษ เขต 2ดำาเนนิการสัมภาษณ์ผู้บรหิาร
สถานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีคุณสมบัติเป็นสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่ดีเย่ียม (Best Praectices) 
3 โรงเรียน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

2. เปน็โรงเรยีนทีผ่า่นการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม อยู่ในระดับดีเยี่ยม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษา เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงค์ของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยแบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อคำาถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา

3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

ก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษา

1.1 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับองค์
ประกอบและตวัชีว้ดัการจัดการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญสำาหรับสถานศกึษา นำามาเปน็กรอบสร้าง
แบบประเมนินำาเสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ์
พิจารณาความถูกต้องของภาษาและความถูกต้อง
ของข้อคำาถาม

1.2 นำาแบบประเมนิองคป์ระกอบและตวัชี้
วดัการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศกึษา เสนอตอ่ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ประเมนิองค์
ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงค์ของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็
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สำาคญัสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

2.1. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
คน้ควา้และการสังเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
จากระยะที่ 1 มาเป็นประเด็นคำาถามทั้งในส่วนที่
ส่วนที่เป็นการถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคต์ามกรอบแนวคดิจำานวน 6 ดา้น 38 ตวัชีวั้ด

2.2. นำารา่งแบบสอบถามเสนอผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำาถาม (Index of item Congruence) 
โดยใช้เกณฑ์รายข้อเท่ากับ 0.60 – 1.00 ซึ่งถือว่า
ข้อน้ันๆมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูก
ต้องในการใช้ภาษา โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องจำานวน 5 คน 

2.3. นำาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องมือตรวจพิจารณาความสอดคล้องแล้วมา
วเิคราะหเ์พือ่สรปุผลการพจิารณา โดยพจิารณาและ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ต้ังแต่ 0.60 -1.00 และปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ ตอนที่ 2 จากเดิม ผู้วิจัยสร้างข้อคำาถาม
ได้ทั้งหมด 52 ข้อ แต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามี
ขอ้คำาถามมากเกินไป ควรลดขอ้ถามลง และมบีาง
ขอ้คำาถามมีความใกลเ้คยีงกนัให้นำามาหลอมรวมกนั
เป็น 1 ข้อ จึงทำาให้มีข้อถามคงเหลือทั้งหมด 38 
ขอ้ ประกอบดว้ย หลกัสูตรการศกึษา 7 ขอ้ เทคนคิ
การสอน 6 ขอ้ การวดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
4 ข้อ คุณลักษณะของครู 7ข้อ คุณลักษณะของผู้
เรียน ข้อ 7 การบริหารจัดการ 7 ข้อ 

2.4. นำาแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้เสนอ
อาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์อีกครั้งก่อนนำาไป
ทดลองใช้ (Try Out)

2.5. นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 30 คน 

2.6. นำาแบบสอบถามวิเคราะห์หาความ
เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัโดยใชค้า่สมัประสทิธแ์อลฟา่ (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 
1990: 202 - 204) พบวา่ คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
โดยรวมของสภาพปจัจุบันเทา่กบั.97 คา่ความเชือ่
ม่ันทัง้ฉบบัโดยรวมของสภาพทีพึ่งประสงค ์เทา่กบั.
98 คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตามวธิกีารของ (Item-
Total Coreclation) ค่าอำานาจจำาแนกทั้งฉบับโดย
รวมของสภาพปจัจบัุนอยูร่ะหวา่ง.44-.87 ค่าอำานาจ
จำาแนกทัง้ฉบบัโดยรวมของสภาพทีพ่งึประสงคอ์ยู่
ระหว่าง .47-.88

2.7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพือ่นำาไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป

3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

3.1 นำาผลการศึกษาในระยะที่ 1 ระยะที่ 
2 มาเป็นกรอบในการสัมภาษณ์

3.2. กำาหนดประเดน็คำาถามทีม่งุศกึษาเชงิ
คณุภาพเกีย่วกบัการพัฒนาครใูนการจัดการเรยีนรู้
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถานศกึษา โดยการ
สัมภาษณ์ถึงวิธีการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา ตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเปน็สำาคญัสำาหรับสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1)หลักสูตรการศึกษา 
2) เทคนิคการสอน 3)การวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 4)คุณลักษณะของครู 5)คุณลักษณะ
ของผู้เรียน 6) การบริหารจัดการ 

3.3 นำาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ความเหมาะสม
ของการใช้ภาษาและข้อคำาถาม นำาแบบสัมภาษณ์
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนนำาไปจัดพิมพ์เป็นแบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
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4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

4.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัแบบ
ประเมินและการพัฒนาแนวทาง

4.2 สรา้งแบบประเมนิโดยเขยีนขอ้คำาถาม
ให้ครอบคลุมเน้ือหาขององค์ประกอบการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเป็นแบบประเมิน
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 

4.3 นำาเสนอตอ่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ์
พิจารณาความถูกต้องของภาษาและความถูกต้อง
ของขอ้คำาถาม และแกไ้ขปรบัปรงุแบบประเมนิความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามคำาชี้แนะของที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4.4 นำาแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยัน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การพฒันาครใูนการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็
สำาคัญสำาหรับสถานศึกษา

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสำาหรบัการวจิยั ผูว้จัิย
ไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอน ดงันี้

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยแบบประเมนิองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษา ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.1 ผูวิ้จยัดำาเนนิการขอหนงัสือเกบ็ขอ้มูล
จากทางคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และขอ
ความรว่มมอืในการตอบแบบประเมนิองคป์ระกอบ
และตวัชีว้ดัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
สำาหรับสถานศึกษา 

1.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พรอ้มดว้ยแบบประเมินองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศกึษา สง่ใหผู้ท้รงคณุวฒุจิำานวน 5 คน ด้วยตนเอง

1.3 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมแบบ
ประเมนิองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัการจดัการเรยีนรู้
ท่ีเนน้ผู้เรยีนเป็นสำาคัญสำาหรบัสถานศกึษาคืนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน ด้วยตนเอง

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยแบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ี
พึงประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1. ผู้วิจัยดำาเนินการขอหนังสอืคณะศกึษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคามถงึผูบ้รหิารสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ 
เขต 2 เพือ่ขอความอนเุคราะหแ์ละขอความรว่มมอื
ในการตอบแบบสอบถาม

2.2. ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูโดยจดัสง่
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง ด้วย
ตนเองและผูช้ว่ยเหลอืโดยกำาหนดระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

2.3. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองและผู้ช่วยเหลือ

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลูการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง ผูว้จิยัได้
ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้วิจัยดำาเนินการติดต่อประสานงาน
กบัผูใ้หข้้อมลู เพือ่กำาหนดวนัเวลาเข้าสมัภาษณโ์ดย
นำาแบบสมัภาษณไ์ปให้กับผู้ให้ขอ้มลูเพือ่ศกึษาและ
ทำาความเข้าใจในจุดประสงค์ของการวิจัยล่วงหน้า
เป็นเวลา 7 วัน

3.2 ผู้วิจัยดำาเนินการไปสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ฉบับเดียวกัน
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3.3 ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูโดยการจดบนัทกึ แลว้
นำาขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางการพฒันา
ครใูนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัสำาหรบั
สถานศึกษาทีเ่หมาะสมเพือ่ใชป้ระกอบเนือ้หาและ
เป็นข้อเสนอแนะต่อไป

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้

4.1 ผู้วิจัยดำาเนินการขอหนังสือขอความ
อนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามถงึกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู

4.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พร้อมด้วยเอกสารแนวทางการพัฒนาครูในการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันาแนวทาง
การพฒันาครใูนการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็
สำาคญัสำาหรับสถานศึกษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ส่งให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ด้วยตนเอง

4.3 ดำาเนินการรวบรวมแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องการพฒันา
แนวทางการพฒันาแนวการพฒันาครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 คืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา ดังนี้

1.1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินองค์
ประกอบและตวัชีว้ดัการจัดการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาโดยคำานวณหาค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.2. วิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมิน
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาโดยคำานวณ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำา
ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 

2. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดังนี้

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย
ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รูป เพือ่วเิคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สภาพปจัจบุนัและสภาพที่
พงึประสงคก์ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 โดยนำาสภาพ
ปัจจุบันปัญหามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และศึกษา
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เปน็แนวทางเบือ้งตน้ 

3. ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูแบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ดังนี้

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์นำามาวิเคราะห์
โดยการนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่าน มา
ดำาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Contest Analysis) 
เพือ่สรุปเป็นใจความสำาคัญและนำาเสนอเป็นความ
เรยีงเพ่ือใชเ้ปน็ขอ้มลูในการรา่งคูม่อืการพฒันาแนว
การพฒันาครใูนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัสำาหรบัสถานศึกษาสงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

4. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เปน็สำาคัญสำาหรบัสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขต
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พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 ดงันี้

4.1 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญสำาหรบั
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ท่ีมี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเหน็ชอบใหส้ามารถนำาแนวทางการพฒันาครู
ในการจัดการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญสำาหรบั
สถานศึกษา ไปใช้งานได้

4.2 วิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมิน
แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 แล้วนำาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการวิจัย

จากการวจิยัการพัฒนาแนวทางพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2 สรปุผลการวจิยัได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 มอีงคป์ระกอบ 6 ดา้น 38 ตวัชีว้ดั

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็น
สำาคญัสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า 
สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัสำาหรบั โดยรวมมีการปฏบัิตอิยูใ่นระดับมาก 
(  = 3.74 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบอยู่ใน
ระดบัมาก 5 ดา้น และระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดังนี้ ด้าน

หลักสูตรการศึกษา (  = 4.01) ด้านการบริหาร
จัดการ (  = 3.86) ด้านเทคนิคกระบวนการสอน 
(  = 3.80)

ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการจดัการเรยีน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา โดย
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.97) 
เม่ือพจิารณาเปน็รายด้าน พบอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ
ทุกข้อ โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะครู (  = 4.98) ด้าน
คุณลักษณะผู้เรียน (  = 4.98) ด้านการบริหาร
จัดการ (  = 4.98) 

3. แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา พบ
ว่า พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรับสถานศึกษา มี 6 ด้าน 29 แนวทาง 
ดังนี้ หลักสูตรการศึกษา 5 ข้อ เทคนิคการสอน 
5 ข้อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 4 ข้อ 
คุณลักษณะของครู 6 ข้อ คุณลักษณะของผู้เรียน 
ข้อ 3 การบริหารจัดการ 6 ข้อ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 

ดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รยีน ดา้นการบรหิาร
จัดการ ด้านเทคนิคการสอน ด้านคุณลักษณะของ
ครู ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้าน
หลักสูตรการศึกษา

อภิปรายผล 

ผลการวจิยัมปีระเดน็สำาคญันำามาอภปิราย 
ดังนี้

1. การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้
วัดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 1) 
หลักสูตรการศึกษา 2) เทคนิคการสอน 3) การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 4) คุณลักษณะ
ของครู 5) คุณลักษณะของผู้เรียน 6) การบริหาร
จัดการ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรับสถานศึกษา ดังที่ พิชนันท์ ขันอาสา 
(2556: 100-104) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพขององค์ประกอบพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 2) เพื่อศึกษาปัญหาขององค์
ประกอบการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 3) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาขององค์ประกอบ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 4) เพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดังนี ้1. สภาพขององค์
ประกอบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรยีนเป็นสำาคญั โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 2. ปญัหา
ขององคป์ระกอบการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้
เรียนเป็นสำาคัญ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 3. ครูที่
มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนต่าง
กัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาขององค์
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญโดยภาพรวมแตกต่างกัน 4. แนวทาง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญนั้น เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครู และนกัเรยีนตอ้งทำาความเขา้ใจรว่ม
กนั ตลอดทัง้โรงเรียน วัดและชมุชน ตอ้งมสีว่นร่วม
ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา การ
ให้คำาปรึกษาในการจัดการเรียนรู้

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า 
สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัสำาหรบั โดยรวมมกีารปฏบัิตอิยูใ่นระดบัมาก

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ ซึ่งสอดคลองกับ มัลลิกา วิเชียรดี (2556: 
93-96 ) ได้ศึกษาสภาพปัญหา เปรียบเทียบและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สำาคัญของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการศึกษาค้นคว้า
ปรากฏผลดังนี้ 1. สภาพปัญหา เปรียบเทียบและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สำาคัญของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2. เปรียบเทียบสภาพปัญหา เปรียบ
เทียบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
สำาคญัของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศึกษาชยัภมู ิเขต 1 จำาแนกตามขนาด
โรงเรยีนและประสบการณส์อนของคร ูพบวา่ ขนาด
โรงเรยีนและประสบการณค์รแูตกตา่งกนัมคีวามคิด
เหน็ไมต่า่งกนั (p >.05) 3. แนวทางการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่ำาคัญของโรงเรยีนในสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 1 เมือ่
พิจารณาผลการศึกษาค้นคว้าเป็นรายข้อ พบว่า
ความคดิเห็นของครทูีม่ตีอ่สภาพปญัหาการจดัการ
เรยีนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัทีม่คีวามถีอ่ยูใ่นระดบั
มากพบมากทีส่ดุคอืด้านการบรหิารจัดการเรยีนการ
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สอน ดงันัน้โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ควรพัฒนาใน 3 อันดับแรก 
คือ 1) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 2) จดักจิกรรมสง่เสรมิ
ความสามารถด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
กีฬานันทนาการ 3) จัดสภาพแวดล้อมและการ
บรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตามธรรมชาตเิตม็
ศกัยภาพ สว่นดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามถีอ่ยู่
ในระดับมากที่ควรพัฒนาคือ 1) ครูฝึกให้นักเรียน
มีกริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 2) 
ครเูอาใจใสน่ักเรยีนเปน็รายบคุคลและแสดงความ
เมตตาต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง และด้านการเรียนรู้
ของผูเ้รยีนท่ีมคีวามถีอ่ยูใ่นระดบัมากทีค่วรพฒันา 
คือ 1) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เช่น 
ฟัง พดู อา่น เขยีน และมีทกัษะทางสงัคมกบัเพือ่น
และครู 2) นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจเรียน 

3. แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียน
รู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา พบ
ว่า พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรับสถานศึกษา มี 6 ด้าน 29 แนวทาง 
ดังนี้ หลักสูตรการศึกษา 5 ข้อ เทคนิคการสอน 
5 ข้อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 4 ข้อ 
คุณลกัษณะของคร ู6 ขอ้ คณุลักษณะของผูเ้รยีน ข้อ 
3 การบริหารจัดการ 6 ข้อ โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69 ) และเมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ทกุด้าน โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 
ดังนี้ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านเทคนิคการสอน ด้านคุณลักษณะของ
ครู ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้าน
หลักสูตรการศึกษา

การพฒันาแนวทางพฒันาครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.53 ) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน 
โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รยีนดา้นการบรหิารจดัการ 
ด้านคุณลักษณะของครู และอยู่ในระดับมาก 3 
ด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านเทคนิคการสอน ด้านการวัดผลประเมิน
ผลตามสภาพจริง ดา้นหลกัสตูรการศึกษา ผูว้จิยัมี
การนำาเอาขอ้มลูจากผลการศกึษาในระยะที ่1 และ 
ระยะที่ 2 ผนวกกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง ในตารางวิเคราะห์องค์ประกอบ
การพฒันาครใูนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัสำาหรับสถานศึกษา มาเป็นขอ้มูลในการสร้าง
แนวทางพฒันาครใูนการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียน
เป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 อกีทัง้
เมือ่เหน็องคป์ระกอบการดำาเนนิงาน วธิดีำาเนนิการ 
และผลการดำาเนินงาน ทำาใหส้ามารถตดัสินใจทีจ่ะ
ประเมนิออกมาไดว้า่การพฒันาแนวทางพฒันาครู
ในการจัดการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญสำาหรบั
สถานศึกษา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแนวทางพัฒนาครูในการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีแนวทางดังน้ี 1) ด้าน
หลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย 5 แนวทางดังนี ้
1. เข้ารับการอบรมการจัดทำาหลักสูตรการศึกษา
สำาหรบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั โดย
หลักสูตรที่จัดทำาขึ้นเป็นหลักสูตรสู่อนาคตมีความ
เป็นสากลมีมาตรฐาน 2. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
การจัดทำาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญมีลักษณะกว้างยืดหยุ่นหลากหลายต่อ
เน่ืองเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน 3. 
ครแูละชมุชนมสีว่นรว่มในการกำาหนดหลกัสูตรผล
การจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 4. 
ศึกษาการทำาหลักสูตรการศึกษา ที่เอ้ือประโยชน์
ของผูเ้รยีนเปน็สำาคญั โดยเนน้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำาได้คิดเป็นทางแก้
ปญัหาเปน็มีนิสยัรกัการเรยีนรูแ้ละเกดิการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน
อยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ 5. การเขา้รบัการศกึษาตอ่
เกีย่วกบัหลักสูตรและการสอน 2) ดา้นเทคนคิการ
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สอน ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 1. เข้ารับการ
อบรมเพือ่พฒันาเทคนคิการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ 2. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศที่
เน้นกระบวนการสอนควรตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้เรยีน 3. เรียนรู้กระบวนการสอนทีจ่ะทำาใหผู้้
เรยีนสามารถนำาไปประยกุตใ์ช้ในชีวติประจำาวนัได ้
4. จัดกระบวนการสอนเน้นใหผู้้เรียนเปน็ผู้เลือกทำา
กจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5. สถาน
ศกึษานิเทศกระบวนสอนของครใูนการจัดการเรยีน
รู้ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั 3) ดา้นการวดัผลประเมนิ
ผลตามสภาพจริง ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 
1. สถานศกึษาจัดการประเมนิผูเ้รยีนโดยพจิารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรยีนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
ของการศึกษา 2. เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวการวัด
และประเมินผลสามารถประเมินผู้เรียนในส่วนท่ี
ควรส่งเสริมและ ส่วนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความ
สามารถความสนใจและความต้องการของแต่ละ
บุคคล 3. ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลที่เปิด
โอกาสให้ผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มประเมนิผลงานของทัง้
ตนเองและของเพือ่นรว่มหอ้งเพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
รู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเองสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ 4.นำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้
เห็นถึงความสำาเร็จของกระบวนการเรียนการสอน
และการวางแผนการสอนของผู้สอนวา่สามารถตอบ
สนองความสามารถความสนใจ และความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนแตล่ะบคุคลได ้4) ดา้นคณุลกัษณะของ
ครู ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 1. ศึกษาดูงาน
โรงเรยีนทีม่คีวามเปน็เลศิในการสอนทัง้เนือ้หาและ
วิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 2. 
ครูจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศที่จูงใจและเสริมแรง
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. ครูจัดกิจกรรม
และสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิด
อย่างสร้างสรรค์เกิดการคิดการแก้ปัญหาและการ
ค้นพบความรู้ 4. ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลาก

หลายและให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์กับ
ชีวิตจริงสามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้ 5. พัฒนาตนเอง โดยครูฝึกฝนกิริยามารยาท
และวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทยให้เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้เรียน 6. ครูเข้ารับการอบรมด้านคุณลักษณะ
ครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
5) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 
แนวทาง ดังนี ้1. การอบรมเพื่อนำาความรู้มาสร้าง
คุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2. ศึกษาหาความรู้ด้วยตัว
เองในการหาวิธีการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่ดีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 3. 
ศกึษาดงูานโรงเรยีนท่ีมคีวามเปน็เลศิทีส่ามารถสรา้ง
คณุลักษณะทีดี่ในการจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็
สำาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ด้านการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 1. เข้ารับ
การอบรมเกีย่วกบัการบรหิารจดัการในการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญั โดยกำาหนดเปา้หมาย
ในการพฒันาทีม่จีดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน
อย่างชัดเจน 3. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความเป็น
เลิศในการกำาหนดแผนการดำาเนินงานในทุกองค์
ประกอบของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และเปน็ไปตามแผนยทุธศาสตรใ์นการจดัการเรยีน
รูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 4. มรีะบบประกนัคณุภาพ
ภายในเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เปน็สำาคญั 5.สถานศกึษาเตรยีมการจดัทำารายงาน
ประจำาปีเพื่อรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับแนวทางการประกันคุณภาพจากภายนอกเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
6. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ 7.สถานศึกษาจัดปัจจัยสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญที่สามารถ
ประสบผลสำาเร็จได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุวัจน์ ศรีสวัสดิ์ (2556: 86-88 ) ได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาค้นคว้านี้มี
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ความมุ่งหมายคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้
เรยีนเป็นสำาคญัของครใูนสงักดัองค์การบรหิารสว่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหา
ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
ของครูในสังกดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาฬสินธุ ์
ผลการวิจัยพบว่า 1. ครู เห็นว่าปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของครูใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ครูที่มีเพศ วุฒิการ
ศึกษา และการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง
กัน เห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน 3.ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ด้านการวางแผนการสอน เห็นว่าสถานศึกษาควร
มกีารกำาหนดนโยบายและการประชมุวางแผนงาน
ชัดเจนในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ศึกษาปัญหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำางานเพื่อรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาให้
มีคุณภาพ และส่งเสริมในด้านการประเมินผลการ
เรยีนรูเ้พือ่หาแนวทางท่ีเหมาะสมมาปรบัปรงุแกไ้ข
การเรียนของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด้านการเตรียมการสอน ควรมีการจัดประชุมผู้
บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทกุช้ันและเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธ์ิกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำา จัดทำา
หลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกำาหนดหลักสูตร ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สำาคญั ดา้นการจดัการเรยีนรู้ควรมกีารสง่เสรมิการ
จดักิจกรรมเพือ่พฒันาผู้เรียนโดยส่งเสริมกิจกรรม
ในดา้นวชิาการ ทกัษะความรู ้การประกวดโครงงาน 
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการอยู่เสมอ 
สถานศกึษาควรมกีารสง่เสรมิดา้นแหลง่เรยีนรูใ้หผู้้
เรียนได้รับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันสำาคัญ และด้าน
การวัดผลประเมินผล ควรเน้นการวัดที่การปฏิบัติ

จริงมากกว่าทดสอบเนื้อหาวิชา ตรวจสอบความ
ก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ การ
กำาหนดระบบการประเมินควรมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สามารถนำาไป
บรูณาการไดก้บัทกุรายวชิา และควรประเมนิผูเ้รียน
จากความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล ซึ่งจะสามารถ
ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนได้ สามารถแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้ตามรายบุคคล โดยสรุป ครู
เหน็ว่าปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสำาคัญอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา พบว่า 
พฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั
สำาหรับสถานศึกษา มี 6 ด้าน 29 แนวทาง ดังนี้ 
ด้านหลักสูตรการศึกษา มี 5 ข้อ ด้านการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง มี 5 ข้อ ด้านเทคนิค
การสอน มี 4 ข้อ ด้านคุณลักษณะของครู มี 6 
ข้อ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน มี 3 ข้อ ด้านการ
บริหารจัดการ มี 7 ข้อ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ควรนำา
แนวทางพฒันาครใูนการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียน
เปน็สำาคัญสำาหรบัสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ไป
ใชใ้นสถานศกึษาเพือ่ใหก้ารตดิตามการนำาไปใชใ้ห้
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานมากยิง่ขึน้

2. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิลของ
การพฒันาครใูนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญสำาหรับสถานศึกษา

3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูในการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษา โดยการพัฒนาครูให้มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21
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