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การพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 2) 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 3) พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะและวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาบงึกาฬ การพฒันาแนวทางโดยวิธกีารสงัเคราะหข์อ้มลูแนวคดิและทฤษฎ ีขอ้มลูสภาพปจัจบุนัและ
สภาพทีพ่งึประสงคแ์นวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถาน
ศกึษา และการศกึษาดงูานจากโรงเรยีนทีด่ำาเนนิการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจัดการเรยีน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดีเลิศ และปรับปรุงแนวทางการพัฒนา โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการจดัการเรยีนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสำาคญัของครูในสถานศึกษา สังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้
วัด ดังนี้ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ จำานวน 8 ตัวชี้วัด 
3) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ จำานวน 5 ตัวชี้วัด 4) ด้านบทบาทครู จำานวน 5 ตัวชี้วัด 5) ด้านประเมิน
ผลการจัดการเรียนรู้ จำานวน 9 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบัน การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
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สำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมมีสภาพ
การปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุด
คือด้านบทบาทครู อยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง การศึกษาสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของครูในสถานศกึษา โดยรวมมสีภาพการปฏบิตัทิีพ่งึประสงคอ์ยู่ในระดบัมาก โดยสภาพการปฏบิตัท่ีิพงึ
ประสงค์ที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และราย
ด้านน้อยที่สุดคือด้านบทบาทครู อยู่ในระดับมาก 3. การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรยีนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญของครใูนสถานศกึษา โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถาม และจากการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เพื่อใช้ออกแบบแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของครูในสถานศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบ และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 33 
ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า แนวทางแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู
ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษาที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดรองลงมาคือด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบทบาทครู
อยู่ในระดับมาก ด้านแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่สุดที่สุดคือด้านการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ, ครูใน
สถานศึกษา 

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the factors and indicators of teacher 
competency for Learning management of learners under the office of Beungkan educational 
service area. 2) to study the current situation, desirable situation, and technique for teacher 
competency for Learning management of learners under the office of Beungkan educational 
service area. 3) to develop the guidelines teacher competency for Learning management 
of learners under the office of Beungkan educational service area. There were 3 phases of  
implementation. Phase 1, to study the factors and indicators of teacher competency for Learning  
management of learners under the office of Beungkan educational service area. Phase 2, 
to study the current situation, desirable situation, and technique for teacher competency 
for Learning management of learners under the office of Beungkan educational service 
area. Phase 3, to develop the guidelines teacher competency for Learning management of  
learners under the office of Beungkan educational service area.The guidelines were developed 
by synthesizing the data and theoretical approach of current situation, desirable situation, 
guidelines for enhancing the high school students’ learning oriented, field trip studying from 
the best practice schools implementing the development of guidelines for learning oriented 
characteristic, and improving the guidelines for development by 7 experts.



186 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 2 May - August 2017

บทนำา

การจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็
สำาคญั คอื วิธกีารสำาคญัทีส่ามารถสร้างและพฒันา
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุค
โลกาภิวัฒน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ให้ความสำาคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รูจ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรียนในเรือ่งทีส่อดคลอ้งกับ
ความสามารถ และความต้องการของตนเอง ได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิด

การจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐาน จาก
ปรชัญาการศกึษา และทฤษฎกีารเรยีนรูต้า่งๆ ทีไ่ด้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทาง
ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล (วัฒนาพร 
ระงับทุกข์. 2542: 5) การสอนโดยเน้นที่ผู้เรียน
เปน็สำาคญั จะชว่ยพฒันาผูเ้รยีนในทุกดา้น ทัง้ดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติ(ลักษณะนิสัย) และท้ังด้าน IQ 
(Intelligence Quotient) และด้าน EQ (Emotional 

The research findings found that: 1. The factors and indicators of teacher competency 
for Learning management of learners under the office of Beungkan educational service area. 
consisted of 5 factors and 33 indicators as follows: 1) 6 indicators of learning management  
plan, 2) 8 indicators of learning management, 3) 5 indicators of media learners, 4)  
5 indicators of teacher role, 5) 9 indicators of the measurement and evaluation of learning. 
2. The current situation of teacher competency for Learning management of learners under 
the office of Beungkan educational service area. in overall, the practice was in level Moderate  
The most practice was teacher role in level Moderate And the less practice was the  
learning management plan in level Moderate The desirable situation of teacher competency 
for Learning management of learners under the office of Beungkan educational service 
area. in overall, the practice was in level high The most practice was the measurement 
and evaluation of learning in level high And the less practice was teacher role in level high  
3. The development of guidelines teacher competency for Learning management of learners 
under the office of Beungkan educational service area,was implemented by associating the  
factors and indicators of data from studying of documents and theoretical approach of  
questionnaire as well as Best Practice for designing the guidelines teacher competency for 
Learning management of learners under the office of Beungkan educational service area. 
which were investigated by the experts including 5 factors 33 indicators, There was the  
development of guidelines teacher competency for Learning management of learners in 
overall, the practice was in level highest The most practice was the media learners in level 
highest The second practice was the measurement and evaluation of learning in level  
highest The third practice was teacher role in level highest The fourth practice was learning 
management plan in level highest And the less practice was learning management in level 
highest 

Keywords: Development of Guideline, Teacher Competency, Learning management of 
learners Under The Office 
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Quotient) ซึง่จะนำาไปสู่ความเปน็คนเกง่ คนด ีและ
มีความสุข” (อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2552: 4)

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการ
จัดการศึกษาจะต้องพัฒนากำาลังคนให้มีขีดความ
สามารถ และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก
จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 
2558-2564) มีแผนการผลิตและพัฒนากำาลัง
คนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของชาต ิทีใ่ห้ความสำาคัญในการพฒันาคน
อย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษา
ในหลายประเทศได้ให้ความสำาคัญอย่างมากกับ 
“ทักษะ” (Skill) หรือความชำานาญในการปฏิบัติ
มากยิง่กวา่เนือ้หาตามตำารา (Content) ซ่ึงองคก์าร
ยเูนสโกไดแ้นะนำาว่าผูเ้รยีนควรมทีกัษะทีค่รอบคลมุ 
3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จำาเป็น
ต่อการดำารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น ทักษะเพื่อทำางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการ
ทำางานของทุกอาชีพได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคดิวเิคราะหก์ารคดิสรา้งสรรค ์การทำางานเปน็
ทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ 
ทักษะเบ้ืองต้นของอาชีพท่ีสนใจ ซ่ึงการศึกษาถือ
เป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับ
การคาดหวังใหท้ำาหนา้ทีต่า่งๆ ท่ีเปน็รากฐานสำาคญั
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนช่วยในการ
เพิม่ความเทา่เทยีมในสงัคม และเปน็จดุเร่ิมตน้ของ
การสรา้งอาชพี ซึง่เปน็ตวัขบัเคลือ่นการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกกำาลังเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำาลังพัฒนาส่งผล
ให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน
มากข้ึน ผู้คนจำานวนมากหลากหลายเชื้อชาติย้าย
ข้าม ข้ามประเทศ ภาษา และข้ามวัฒนธรรม มา
อาศัยอยู่รวมกันและทำางานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โลกการทำางานปรับเปลี่ยน
จากการทำางานที่ใช้บุคคลท่ีมีองค์ความรู้เดียวกัน 
ทักษะเดียวกัน และทำางานใน สายงานเดียวกัน

จำาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
ตอ้งจดัการศกึษาใหทั้นกบัสถานการณโ์ลกท่ีเตม็ไป
ด้วยความรูแ้ละขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ตอ้งวางแผน
การผลิตและพัฒนากำาลังคนของประเทศให้ก้าว
ทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่
ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจุดมุ่งหมายสำาคัญรว่มกนั
ในการยกระดบัการแข่งขนัของภูมภิาค การรว่มแบ่ง
ปนัทรพัยากรทางการศึกษาระหวา่งกนั นำาไปสู่การ
ส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market) เพื่อ
รองรับการปรับตัว การเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนา
มาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการ
ศกึษาในภมูภิาค และการรับรองระบบเทยีบหนว่ยกติ 
ระหวา่งกันจะนำาไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษา
ของบคุลากรในภมูภิาคมากยิง่ขึน้ ประเทศไทยจงึมี
ความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันากำาลงัคนใหม้มีาตรฐาน
เทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการ
ดำารงชวีติในศตวรรษที ่21 ซึง่หมายความวา่เรยีนรู ้
เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดสำาคัญในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและได้ทักษะ 3 ด้าน
คือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต 
และอาชพีเพือ่ความสำาเรจ็ทัง้ด้านการทำางาน และ
การดำาเนนิชวิีต (สำานกับรหิารงานการมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย. 2558: 3)

ผู้วิจยัจงึสนใจทีจ่ะทำาการวจิยัเพ่ือหาแนวทาง
ในการพฒันาแนวทางพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บงึกาฬ โดยการหาแนวทางหรอืรปูแบบการพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญั
ของคร ูใหม้แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็รปูธรรมมากขึน้ สถาน
ศกึษาในสงักดัสามารถนำาแนวทางพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และนำาไป
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ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการจดักระบวนการเรยีนการสอน
ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวคิดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวชีว้ดัการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบึงกาฬ

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

3. เพือ่พฒันาแนวทางเสรมิสร้างสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเน้ือหา มุ่งศกึษาสภาพปัจจุบนั 
และสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์
แนวคดิของนกัวชิาการ ไดก้ำาหนอดขอบเขตเนือ้หา
ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ 2) แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 3) สื่อการเรียนการสอนในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4) บทบาท
ครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 5) 
การวัดและการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่
ให้สอดคล้องกบัคำาถามและความมุ่งหมายการวจิยั 
ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ซึง่ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัในสถานศกึษา 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพทีพ่งึประสงคข์อง
สมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญั
และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาบงึกาฬ

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู โรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
บึงกาฬ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู จำานวน 
2,380 คน

2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารและคร ูใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ จำานวน 331 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
จำานวน 84 คนและ ครูจำานวน 247 คน โดยการ
เทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
และใช้เทคนคิวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภมิู (Stratified 
Random Sampling) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญั
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ซ่ึงทำาหน้าท่ีประเมินแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู
ในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน
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- นำาองค์ประกอบที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะ

- เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร 
ครู จำานวน 331 คน

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา

- นำาผลที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ

ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการและผลที่จะได้รับ แสดงดังภาพประกอบ 1

แนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ

- ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

- ร่างแนวทางพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

- ประเมินแนวทางพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

3. พัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญของครู
ในสถานศึกษา

ขั้นตอนการวิจัย

- ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถานศึกษา ที่ได้จากการ
ศึกษาเอกสาร

- ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของสมรรถนะ
และวิธีการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ

1. การศึกษาองค์
ประกอบและตัวชี้วัด
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

บึงกาฬ

ผลที่จะได้รับ

ทราบสภาพสภาพที่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นของ
โรงเรียนในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ

ได้องค์ประกอบ

และตัวชี้วัด
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ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาบงึกาฬ พบวา่ องค์ประกอบและตวัชี้
วัดการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครู
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 33 
ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 
6 ตัวชี้วัด 2. ด้านการจัดการเรียนรู้จำานวน 8 ตัว
ชี้วัด 3. ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ จำานวน 5 ตัวชี้
วัด 4. ด้านบทบาทครู จำานวน 5 ตัวชี้วัด 5. ด้าน
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำานวน 9 ตัวชี้วัด

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพการ
ปฏบิตัทิีพ่งึประสงค์ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สถาน
ศึกษาดำาเนินการดังนี้

2.1 ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั การดำาเนนิ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติ
ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพการ
ปฏิบัติในปัจจุบันที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือ
ด้านบทบาทครู อยู่ในระดับปานกลาง และราย
ด้านน้อยที่สุดคือด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่
ในระดับปานกลาง 

2.2 ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติที่พึง
ประสงคใ์นการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผู้เรยีนเปน็สำาคัญ
ของครใูนสถานศกึษา โดยรวมมสีภาพการปฏบิตัท่ีิ
พึงประสงค์อยู่ในระดับ โดยสภาพการปฏิบัติที่พึง
ประสงค์ท่ีมีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านการ
ประเมนิผลการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก และ
รายดา้นนอ้ยทีส่ดุคอืดา้นบทบาทคร ูอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูน
สถานศึกษา โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้

วัดของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี แบบสอบถาม และจากการศึกษาโรงเรียน
ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อใช้
ออกแบบแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถานศกึษา 
โดยผ่านการตรวจสอบ และเสนอแนะจากผู้ทรง
คุณวุฒิ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 32 ตัวชี้วัด ซึ่งพบ
วา่ แนวทางแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถานศกึษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถานศกึษาท่ีมผีลรวมรายด้านมาก
ที่สุดคือด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านบทบาทครูอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด และด้านท่ีสุดท่ีสุดคือด้านการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

1. องคป์ระกอบและตัวชีว้ดัแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ 32 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำานวน 6 ตัวชี้วัด ด้านแผนจัดการ
เรยีนรู ้จำานวน 8 ตวัชีว้ดั ดา้นสือ่การจัดการเรียนรู ้
จำานวน 5 ตวัชีว้ดั ดา้นบทบาทคร ูจำานวน 5 ตวัชีว้ดั 
ด้านประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำานวน 8 ตัวชี้
วดั สอดคล้องกบั Ryan (1999: 1247) ไดท้ำาการ
ศกึษาเรือ่งองค์ประกอบท่ีสำาคัญของการจดัการเรียน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ในสถานอบรมเดก็
เลก็ของชนกลุม่นอ้ยทีไ่ดร้บัการศึกษาอยูใ่นเมอืงของ
ประเทศโคลัมเบีย พบว่า เมื่อเด็กได้มีโอกาสเลือก
ทีจ่ะเลน่และทำากจิกรรมตา่งๆ ตามความสามารถ
ของตนแล้วเด็กเหล่าน้ันจะแสดงออกซึ่งศักยภาพ
ของตนเองอย่างสมบูรณ์มากกว่าการที่ได้รับจาก
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ครูเป็นผู้กำาหนดให้ทั้งนี้ครูจะต้องแสดงบทบาท
ของตน เป็นทั้งผู้อานวยความสะดวกและผู้กำากับ
การเรียนรู้ของเด็กในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ Moore (2004: 809-A) ได้ศึกษาการ
วเิคราะหก์ารพฒันาการสอนของครแูละนกัเรยีนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้ของครู ท่ีผู้เรียนจะประสบผล
สำาเรจ็ ครจูะตอ้งมกีารพฒันาการเรยีนการสอนอยู่
ตลอดเวลา องค์ประกอบทีส่ำาคญัจะต้องทำาสือ่การ
เรียนที่ทันสมัยมาสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียนที่จะส่ง
ผลให้นักเรียนประสบผลสำาเร็จ เป้าหมายของการ
ศกึษาเรือ่งนี ้เพือ่ชีใ้หเ้หน็ความสัมพนัธร์ะหวา่งครู
ผูส้อนและนกัเรยีนท่ีทำาส่ือสมยัใหมม่าจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน เพือ่ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัแิละ
เขา้ใจดยีิง่ขึ้น นักเรยีนจะไดพ้ัฒนาตนเองแต่ความ
สามารถแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั การศึกษาท่ีดี
มคีณุภาพจะตอ้งมกีารวเิคราะหจ์ากกลุม่ ตวัอยา่ง 
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่พัฒนาตนเองตลอดเวลา คือ 
ครู 2) กลุ่มที่ได้รับการพัฒนาคือนักเรียน จากการ
วิเคราะห์การสัมภาษณ์จากครู จำานวน 19 คน 
นักเรียน 20 คน พบว่าการศึกษาจะประสบผล
สำาเร็จที่มีผลดี ตัวนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงวิธี และสร้างความเข้าใจระหว่างครูกับ
นักเรียน มีการวางแผนร่วมกันกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและจะต้องให้ สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูเ้รยีนด้วยการจดัการเรยีนรู ้จงึ
ประสบผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ

2. การศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพการปฏบัิติ
ทีพ่งึประสงคใ์นการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดังนี้

2.1 สภาพปัจจุบัน แนวทางการจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครูในสถานศึกษา 
โดยรวมมีสภาพปจัจบุนัการปฏบิติัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (  = 3.23, S.D. = .39) และเมื่อพิจารณา
เปน็รายดา้น พบวา่ ทกุดา้นมีการปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทัง้นีเ้ปน็เพราะ ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน

เปน็สำาคญั ทีช่ดัเจน และครจูดัการเรยีนรูโ้ดยยดึตวั
ครูเป็นสำาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชชา ศรีเศรษฐา 
(2555: 67 - 121) ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอ
แนะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญัของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ผู้บริหารและครู
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติ
งานในสถานศกึษาทีม่ขีนาดตา่งกนัมคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ข้อเสนอ
แนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1) 
ดา้นการบริหารจดัการ สถานศึกษาควรมกีารศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำางาน เพือ่การกำาหนดนโยบายและการวางแผนที่
ชดัเจนในการบรหิารจดัการสถานศกึษา และมกีาร
กำาหนดหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
คุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน 2) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมผู้บริหาร
และบุคลากรเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำา มีการแต่งตั้ง
มอบหมายให้บุคลากรทาหน้าที่ในการหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
หลากหลายทาง ด้านวิชาการรวมทั้งการปฏิรูป
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อชุมชน และท้องถิ่น ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักสูตรที่ต้องยึด 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 3) ดา้นการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน สถาน
ศกึษาควรมกีารสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่พฒันา
ผู้เรียน โดยส่งเสริมกิจกรรมในด้านวิชาการ มีการ
สง่เสรมิด้านแหลง่เรยีนรู้ใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่อนัสำาคญั และสถานศึกษาควรสง่เสรมิให้มี
ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการประเมนิผลการจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัโดยใชเ้กณฑท์ีม่คีวาม
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เหมาะสมมคีวามยืดหยุน่สามารถประเมนินกัเรยีน
ได้ทกุกลุ่มและทกุสถานภาพของผูเ้รยีน สอดคลอ้ง
กับ คงเดช ภาวงศ์ (2553: 65 - 103) ได้ศึกษา
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ โรงเรียนบ้านคาบิดโคกโพน
ยาง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร 
เขต 2 มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาสภาพและปญัหา
เกีย่วกบัความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถของ
ครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ เพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการพัฒนาความ
รู้ความเข้าใจ และความสามารถของครู ด้านการ
จดักจิกรรมเรียนรู้โดยยดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ผลการ
วิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้  
ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ อยู่ในระดับไม่
ผ่านเกณฑ์ และครูจัดการเรียนรู้โดยยึดตัวครูเป็น
สำาคัญ 2) แนวทางการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ กระทำาโดยการจัด
อบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยเนน้การทำาแผนการจดัการ
เรียนรู้ของครูและนำาแผนการการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้นไปใช้สอนกับเด็กนักเรียนและดำาเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ สุ
วัจน์ ศรีสวัสดิ์ (2556: 58-86) ได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของครูในสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์มจีดุมุง่หมาย
เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางการพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ครูผู้สอน จาก 12 
โรงเรียน จำานวน 184 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถามแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating Scale) ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
ครูเห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และการ
สอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูต้า่งกนัเหน็วา่ปญัหาการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัไมแ่ตก

ต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้านการวางแผนการสอน 
เห็นว่าสถานศึกษาควรมีการกำาหนดนโยบายและ
การประชุมวางแผนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ศึกษาสภาพปัจจบุนัศึกษาปัญหาและ
แตง่ตัง้คณะกรรมการทำางานเพือ่รบัผิดชอบในการ
บรหิารการศกึษาใหม้คีณุภาพ และส่งเสรมิในดา้น
การประเมนิผลการเรยีนรูเ้พือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสม 
มาปรับปรุงแก้ไขการเรียนของนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการเตรียมการสอน ควรมี
การจัดประชมุผูบ้รหิารและบคุลากรเพือ่รว่มกนัคดิ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ชัน้และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์บัเกณฑม์าตรฐาน
ขั้นต่ำา จัดทำาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้องค์กรท้อง
ถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักสูตรที่ยึด 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ควรมกีาร
สง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนโดยสง่เสรมิ
กจิกรรมในดา้นวชิาการทักษะความรู ้การประกวด
โครงงาน เปน็ตน้ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพดา้นวชิาการ
อยู่เสมอ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมด้านแหล่ง
เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดร้บัรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่อนัสำาคญั 
และดา้นการวดัผลและประเมนิผลควรเนน้การวดัที่
การปฏบิติัจรงิมากกวา่ทดสอบเนือ้หาวชิา สามารถ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน
แต่ละคนได้ การกำาหนดระบบการประเมินควร
มีชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถนาไปบูรณาการใช้ได้กบัทกุรายวชิา และควร
ประเมนิผูเ้รยีนจากความกา้วหนา้เปน็รายบคุคลซึง่
จะสามารถทราบถึงพฒันาการของนกัเรียน สามารถ
แกไ้ขปญัหานกัเรยีนเปน็รายบคุคลได้ สอดคลอ้งกบั 
มลัลกิา วเิชยีรด ี(2556: 72 - 93) ไดศ้กึษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ ศกึษาสภาพปญัหา เปรยีบเทยีบ
สภาพปัญหาและศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ กลุม่ตัวอยา่งไดแ้ก ่ครู
ปฏบิตักิารสอนของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำานวน 
325 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผลการ
ศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาชยัภูมิ เขต 1 จำาแนกตามขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์สอนของครพูบวา่ ขนาดโรงเรยีนและ
ประสบการณ์สอนของครูแตกต่างกันมีความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางพัฒนาการจัดการ
เรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 ควรพัฒนา 3 อันดับแรกคือ 1) ส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ศิลปะ ดนตรนีาฏศลิป ์และกฬีานนัทนาการ 3) จดั
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ส่วนด้านการ
จดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามถีอ่ยูใ่นระดบัมากทีค่วรพฒันา
คือ 1) ครูฝึกให้นักเรียนมีกริยามารยาทและวินัย
ตามวิถีวัฒนธรรมไทย 2) ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็น
รายบคุคลและแสดงความเมตตาต่อนกัเรยีนอย่าง
ทัว่ถงึ และดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีม่คีวามถีอ่ยู่
ในระดบัมมากทีค่วรพฒันา คอื 1) นกัเรยีนมคีวาม
สามารถในการสือ่สาร เชน่ ฟงั พดู อา่น เขยีนและ
มีทักษะทางสังคมกับเพื่อนและกับครู 2) นักเรียน
มีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียน สอดคล้องกับ 
Confer (2001: 2573-A) ได้ศึกษาการมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำานวน 
42 คน และครจูำานวน 6 คน พบวา่ครยูงัขาดความ
เขา้ใจเกีย่วกบักรอบแนวคดิหรือขาดความเขา้ใจใน
การปฏบัิติตามความหมายของรปูแบบการสอนแผน
ใหมผู้่ศกึษาซึง่ได้กำาหนดระดบัความเขา้ใจกรอบแนว
ความคิดและการปฏิบัติไว้ 5 ระดับ เพื่อใช้ในการ

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและการ
พัฒนาความเข้าใจของครูเหล่านั้น ผลการศึกษา 
พบว่า (1) ครูยังไม่สามารถพัฒนาฐานความคิดที่
เหมาะสมเพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติการสอนแนวใหม่
ได้ส่วนการสร้างแนวคิดนี้ผิดพลาดทำาให้มีการใช้
ยุทธศาสตร์การสอนที่ไม่เหมาะสม (2) เมื่อครู
เร่ิมทำาตัวเป็นนักเรียนท่ีเรียนรู้เกีย่วกับรูปแบบการ
สอนไมท่ำาใหค้รมูคีวามเขา้ใจแนวคดิและการปฏบิตัิ
เพิ่มมากขึ้น ส่วนครูบางคนหลังจากได้ปฏิบัติตาม
ยทุธศาสตรก์ารสอนแบบใหมแ่ลว้จงึเกดิความเขา้ใจ
กรอบความคิดได้

2.2 สภาพการปฏิบตัทิีพ่งึประสงคใ์นการ
พัฒนา แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถาน
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ครูเห็นความ
สำาคัญในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา เพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุจุด
ประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ปาณิสรา ปาน
ที (2553: 56 - 86) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของโรงเรียน พร้อมทั้งเปรียบเทียบปัญหาของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียน
ใน อำาเภอวัฒนานคร สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำาแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและประสบการณ์การงานของครู ผลการ
วิจัย พบว่า ด้านการเตรียมการสอนครูมีความ
ตอ้งการใหโ้รงเรยีนสนบัสนนุใหค้รมีูการเตรยีมการ
เรยีนการสอนกนัเอง ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีน
รู ้ครตูอ้งการให้มกีารจดัอบรมเกีย่วกบัรปูแบบและ
เทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ ครูต้องการให้มีการนาเทคโนโลยี
มาใชใ้นการผลติสือ่การสอน และดา้นการประเมนิ
ผล ครตูอ้งการใหจ้ดัอบรมวธิกีารประเมนิผล และ
การประเมนิผลตามสภาพจริง สอดคลอ้งกบั ธนัวด ี 
ศรีธาวิรัตน์ (2553: 1) การศึกษารูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญใน
รายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัโดยใช้รปูแบบการสอนแบบ
ใชป้ญัหาเป็นหลกั (Problem Based earning) ใน
วิชามลพิษส่ิงแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญในวิชา
มลพิษสิ่งแวดล้อมช่วยพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.05 สอดคล้องกับ พัชราวดี ทองเนื่อง (2553: 
73) วจิยัเกีย่วกบัผลของการใช้รปูแบบการเรยีนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัต่อความรูแ้ละการพฒันา 
ผู้เรียนในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับนักศึกษา
พยาบาล พบวา่ ภายหลงัการจดัการเรยีนการสอน
ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การ
อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิด และการ
เรียนแบบร่วมมือ คะแนนการพัฒนาผู้เรียนภาพ
รวมทั้ง 3 ด้านของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง โดย 
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
และรปูแบบการบรรยายเชงิอภปิรายมคีะแนนเฉล่ีย
ต่ำาสุด เมื่อจำาแนกการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายด้าน 
พบว่า คะแนนเฉล่ียด้านทักษะทางสังคมสูงท่ีสุด
จากการสอนด้วยรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปราย 
สว่นดา้นการพฒันาตนเองและดา้นการยอมรบัความ 
เท่าเทียมกันสูงที่สุดจากการสอนด้วยรูปแบบการ
เรยีนแบบรว่มมอื ตามลำาดบันอกจากนีพ้บวา่ คะแนน
ความรูเ้ฉลีย่ของนกัศกึษาหลงัการจดัการเรยีนการ
สอนทัง้ 5 รปูแบบสูงกวา่กอ่นการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่.001 จากผลการ
ศกึษาผู้สอนอาจจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดย
เพิ่มเติมการนำารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และปรับ
รูปแบบการบรรยายเชิงอภิปรายให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ Watamura 
(2001: 1279) การวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศนูยก์ลางกบัการสอนทีค่รเูปน็ผูส้อนความรูโ้ดยตรง
ในการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สรุปได้ว่า เด็กได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแนวคิดเก่ียว
กับความรู้ที่มากขึ้น เมื่อได้รับการสอนในชั้นเรียน
ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ส่วนการแบบตรง
ทาใหเ้ดก็ทีรู้่ข้อเทจ็จริงทีแ่ยกแยะออกจากกนัได ้แต่
ไมส่ามารถเชือ่มโยงขอ้เทจ็จรงิเหลา่นัน้เขา้ดว้ยกนั
เปน็ประเดน็รวมทีใ่หญข่ึน้ และเดก็เหลา่นีไ้มม่คีวาม
คงทนของสารสนเทศนี้ จากผลการศึกษาเปรียบ
เทียบชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญกับชั้นเรียน
ที่สอนแบบตรง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญในด้านการเรียนรู้ โดยชั้นเรียนที่เน้นเด็ก
เปน็ศูนย์กลางผลิตนักเรยีนทีมี่ฐานความรูก้วา้งไกล
และเป็นนักเรียนที่สามารถเช่ือมโยงความรู้ที่ตนมี
อยู่เดิมกับโลกรอบๆ ตัวพวกเขาได้ 

3. แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถาน
ศึกษา โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
แบบสอบถาม และจากการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อใช้พัฒนา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา และ
ผ่านการตรวจสอบ เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 6 ตัวชี้
วัด 2) ด้านแผนจัดการเรียนรู้จำานวน 8 ตัวชี้วัด  
3) ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ จำานวน 5 ตัวชี้วัด  
4) ด้านบทบาทครู จำานวน 5 ตัวชี้วัด และ  
5) ด้านประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำานวน 9  
ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ พรพนา บัวอินทร์ (2553: 
50-71) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อ
ศึกษา และเปรียบเทียบ สภาพและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำาแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
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ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์ละกลุม่
สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศของโรงเรยีนประถม
ศกึษา สงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ 
เขต 1 ปกีารศกึษา 2552 จำานวน 254 คน เครือ่ง
มอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จำาแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้และขนาดโรงเรียน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถติแินวทางการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของโรงเรยีน ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน ไดแ้ก ่จดัอบรมเกีย่วกบัรปูแบบและ
เทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการต่างๆ ในโรงเรยีน ดา้นการใชส้ื่อ
การเรยีนการสอน ได้แก ่สง่เสรมิการนำาเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลติสือ่การสอน สง่เสรมิและสนบัสนนุ
งบประมาณในการผลิตสื่อการสอนของครูและ 
สง่เสรมิโครงการอินเทอรเ์น็ตเพือ่สังคมแหง่การเรยีนรู ้ 
ด้านการนิเทศการสอน ได้แก่ โรงเรียนมีการ
สนับสนุนให้ครูมีการนิเทศกันเองนำาผลการนิเทศ
มาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน นิเทศ
การสอนเปน็รายบุคคลและการตดิตามผลหลงัการ
นิเทศ ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ นำา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน จัดอบรมวิธีการวัดผลและประเมินผล การ
ประเมินผลตามสภาพจริง การจัดระบบและใช้วิธี
การวดัผลประเมนิผลอยา่งหลากหลาย สอดคล้อง
กบั ชชัวาลย ์เจรญิบญุ (2554: 90-168) ไดศ้กึษา
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูผู้สอนใน
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบวา่ 1) ผลการ
วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีผลตอ่ความสำาเรจ็ในการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครผููส้อน
ในจังหวัดมหาสารคามใน 3 เขตพื้นที่การศึกษา 
คือ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 พบว่ามีปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำาเรจ็ในการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ 

ผู้เรยีนเปน็สำาคญั คอื ปจัจยัดา้นการพัฒนาคร ูปจัจยั
ที่ 1.1 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการประชุม อบรม และ
สัมมนา และปัจจัยท่ี 2 ด้านคุณลักษณะวิชาชีพ 
คือ 1) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เปน็สำาคญั มผีลตอ่ความสำาเรจ็ในการจดัการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2) ผลการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูผู้สอนใน
จังหวัดมหาสารคามใน 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้
กำาหนดกจิกรรมในการพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สำาคญั ของครผูู้สอนในจังหวดั
มหาสารคาม 7 กิจกรรม 2.1) ด้านการพัฒนาครู 
3 กิจกรรม คอื การประชุมเชิงปฏบัิติการ การผลิต
สื่อนวัตกรรม การศึกษาดูงาน การประชุมทบทวน
ความรู/้นำาเสนอผลการพฒันางาน เดอืนละ 1 ครัง้ 
2.2) ด้านคุณลักษณะวิชาชีพ 4 กิจกรรม คือ การ
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินผลและการสรุปผล 3) 
ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของครผููส้อนในจงัหวดัมหาสารคาม สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 
พบวา่ ครสูามารถจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียน
เป็นสำาคัญได้ดีขึ้นตามลำาดับ และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในงานของครู พบว่าครูมีความ 
พงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับ 
Gills (2000: Abstracts) ได้ศึกษาการสร้างสรรค์
งานศิลปะโดยการยดึเดก็เปน็ศูนยก์ลางและการส่ือ
ความหมาย พบว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะของ
เดก็ โดยใหเ้ดก็เริม่ตน้จากการคดิและมผีูเ้กีย่วขอ้ง 
เช่น ครู ผู้ปกครอง เป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา
ความรู ้และทกัษะทางศลิปะในการสือ่ความหมาย
ของกิจกรรมต้องอาศัยประสบการณ์จริง และการ
สรา้งความสขุในการเรยีน สิง่ทีเ่ปน็ตวัอยา่งทีดี่และ
นา่สนใจในการสร้างศลิปะเดก็คือ การวาดภาพทีเ่กดิ
จากประสบการณ์แล้วตัง้ชือ่ภาพและส่ือความหมาย
จากภาพนัน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ซึง่เปน็เครือ่งมอืทีค่รู
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จะนาไปใชใ้นกจิกรรมการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย
และมปีระสทิธภิาพ บรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
นกัเรยีนมคุีณลักษณะอันพงึประสงคต์ามหลกัสตูร
กำาหนด การจดัการศกึษาใหมี้คณุภาพนัน้ ผูบ้รหิาร
จะต้องเปน็ผูน้ำาทางดา้นวชิาการและบรหิารจดัการ
อยา่งเปน็ระบบ จะตอ้งนเิทศ กำากบั ติดตาม ใหค้รู
ผูส้อนมกีารเตรยีมการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนมีบทบาท มี
สว่นรว่มไดป้ฏบิตัจิรงิ สนบัสนนุส่งเสรมิใหค้รนูำาส่ือ
เทคโนโลยี สอดคล้องกับ Schottelkorb (2008: 
208-A) ไดศ้กึษาประสิทธภิาพของการจดัการเรียน
แบบนกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลางและวิธกีารใหค้าปรกึษา
ของครูแกนนาของนกัเรยีนโรงเรียนประถมศกึษาเพือ่
เป็นข้อบ่งช้ีเชิงวิเคราะห์และแบ่งระดับพฤติกรรม
เป็นการเรียนรู้แบบรายงาน และแบบทบทวนบท
เรียนและได้มีการตรวจสอบผลกระทบใน 2 ส่วน 
คือ ผู้ปกครอง และความเข้มในการการสอนของ
ครูโดยศึกษาพฤติกรรมนักเรียน 5 คน เฝ้าสังเกต
พฤติกรรมขณะอบรมเป็นเวลา 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ผูป้กครองและครูถกูจดัทำามาตราวดัพฤติกรรมและ
บัญชีรายการวัดเนื้อหาก่อนอบรม ระหว่างและ
หลังการอบรม เพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือนขอ
การสังเกต โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือกลุ่ม 3 คนแรกให้รับการสังเกต 24 สัปดาห์ 
จำานวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที ส่วน
อีก 2 คน รับการสังเกต 14 สัปดาห์ จำานวน 2 
ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที การวิเคราะห์เชิง
ประจักษ์จากข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียน 3 
คนแรก เห็นการพฒันาอยา่งชดัเจนจากการสังเกต
ในห้องเรียน สอดคล้องกับ Margonis (2007: 
141-149) ไดท้าการวจิยัเร่ือง “New Problems in 
child centered pedagogy” จากการวจิยัเกีย่วกบั
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญันี ้ผูว้จิยัพบวา่การ
จดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง
ให้นักเรียนในสังคมที่ไม่ใช้ระบบประชาธิปไตยใน
การตัดสินใจ หรือไม่ให้อำานาจกับเด็ก กลุ่มที่ไม่
ให้อำานาจตัดสินใจโดยเน้นที่การแก้ปัญหา กลุ่มที่
ตอ่ตา้นโรงเรยีนเนือ่งจากวรรณะหรอืปญัหาชนชัน้
ในสงัคม ซึง่บรบิทเหลา่นีอ้าจนามาสูจ่ดุขดัแยง้กบั

ทศันคต ิคา่นยิม และวธิกีารคิดในสงัคมของผูเ้รียน
ทีศ่กึษาโดยการใชแ้นวทางการจดัการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้
รับและสามารถนาไปใช้ในสังคมที่ผู้เรียนเกิดและ
เติบโตจากการเรียน ปัญหาที่ผู้เรียนจากระบบนี้
อาจถูกแบ่งแยกออกจากสังคม และคิดทบทวนถึง
ปัจจัยต่างๆ ในกรณีการจัดการเรียนการสอนอาจ
ไม่ประสบผลสำาเร็จซ่ึงมีมากกว่าแค่ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน และบางครั้งความสำาเร็จ
ของการเรียนการสอนก็มาจากบริบททางสังคมที่
เอื้ออำานวยให้เด็กได้เรียนรู้เป็นอย่างดี การวิจัยชี้
ว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ มีข้อดีของตนเอง แต่ใน
บางครั้งความเป็นไปในสังคมก็อาจชี้ให้เห็นว่าการ
สอนบางแบบอาจชว่ยผูเ้รยีนบางคนในขณะทีท่ำารา้ย 
ผู้เรียนอีกคนหนึ่งก็ได้

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

1.1 ดา้นผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารควรศกึษาและ
ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคัญของครใูน
สถานศกึษากอ่น ควรกระตุน้และสรา้งความตระหนกั
ให้กับครูผู้สอน ให้เห็นความสำาคัญของการเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครูในสถานศึกษา และดำาเนินงานตาม
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูในสถานศึกษา และ
ควรมีการปรับกิจกรรมโครงการให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสร้าง
ขวัญ กำาลังใจแก่ครู เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ปรึกษา
และช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม

1.2 ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนควรทำาความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนสถาน
ศึกษาให้เกิดความเข้าใจชัดเจนก่อนนำามาปฏิบัติ
การสอนจริง  
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2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยการบริหารแนวทาง
เสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญในสถานศึกษา

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
เสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญในสถานศึกษา
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