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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศึกษาองคป์ระกอบของการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจริง 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงของโรงเรียนเทศบาลท่าตูม 3) ศึกษาวิธี
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 4) พฒันาโปรแกรมพฒันาครู
ดา้นการจดัการเรยีนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ และประเมนิความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม 5) ทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญและการประเมินผลตามสภาพจริง เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จำานวนรวม 60 คน 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ผู้บริหาร และครู สังกัดโรงเรียนต้นแบบ 3 
โรงเรียน จำานวนรวม 12 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ และแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับ ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมมี 

1. องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
ประกอบด้วย 11 องคป์ระกอบ ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 
พบว่า โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. สภาพปจัจบุนัของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมินผลตามสภาพจริง ที่ได้จากการ
ศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การ
ศึกษาด้วยตนเอง การทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การนิเทศภายใน และการฝึกปฏิบัติ 

4. โปรแกรมพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพ

1	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	วิทยฐ�นะรองผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนเทศบ�ลท่�ตูม	อำ�เภอท่�ตูม	จังหวัดสุรินทร์
1 Deputy Director, Senior Professional, Thetsaban Thatum School Thatum District, Surin Province
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จริง ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) 
โครงสร้างของโปรแกรม 4) ระยะเวลาดำาเนินโปรแกรม 5) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 6) เนื้อหา
โปรแกรม 7) เอกสารและสื่อที่ใช้ 8) กิจกรรมโปรแกรม 9) วิธีการดำาเนินกิจกรรม 10) การประเมินผล 
ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 

5. ผลการทดลองใช้โปรแกรมโดยผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ท่าตูม ซึ่งเป็นสถานที่ทดลองใช้โปรแกรม พบว่า ผลการประเมินโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การประเมินผลตามสภาพ
จริง

Abstract

This research aimed 1) to study elements of student centered instructional and 
authentic assessment 2) to study the current and desired situations of student centered  
instructional and authentic assessment of Thetsaban Thatum school 3) to investigate methods 
to develop student centered instructional and authentic assessment 4) to develop a teacher 
development program for student centered instructional and authentic assessment 5) tryout 
a teacher development program for student centered instructional and authentic assessment. 
Collected data from 60 persons included administrators, teachers and education board of 
Thetsaban Thatum school. Key performances were 7 luminaries and 12 persons inclued 
administrators and teachers of 3 pilot schools. Research instrument were questionnaires, 
assessment form, interview form, and focus group recording form. Used descriptive statistics 
for analys data. The result of the research were found: 

 1. The elements of student centered instructional and authentic assessment included 
11 elements with program’s suitability assessed by 7 luminies overall were at highest level. 

2. Thetsaban Thatum school has current situations of student centered instructional 
and authentic assessment overall was at high level and desired situation overall was at  
highest level. 

3. Student centered instructional and authentic assessment methods from 3 pilot 
schools study were training, workshop, study visit, self-study, teamwork, participation, internal 
supervision and practice. 

4. Teacher development program for student centered instructional and authentic 
assessment included 10 elements as follow 1) rationale and reason 

2) program objectives 3) program structure 4) program implementation time 5) 
qualifications of program participants 6) program content 7) documents and media used 8) 
program activities 9) activity methodology 10) evaluation. The results of program suitability 
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 กล่าวถึงการ
จดัการศกึษาไวว้า่ มาตรา 6 การจดัการศกึษาต้อง
เปน็ไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชีวติ สามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มาตรา 22 “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวาม
สำาคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ตาม
ศักยภาพ” (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542) และแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สำาคัญ
ที่สุด คือ การทำาให้เด็ก เยาวชน พลเมือง สนใจ
การอ่าน การค้นคว้าเรียนรู้ และรู้จักวิธีการค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาด้วยตนเองได้เพิ่มขึ้น 
รู้จักคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
เพือ่ทำาใหไ้ดค้วามรูค้วามเขา้ใจทีเ่ราสามารถอธบิาย
ถา่ยโอนใชง้านได ้เปา้หมายของการเรยีนรู ้นอกจาก
เพื่อจะช่วย ให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาต่างๆ ในโลก
สมัยใหม่แล้ว ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จักวิธีวิเคราะห์
วา่ อะไรคอืปญัหาและคดิหาวธิแีกป้ญัหา และการ

มสีว่นรว่มสรา้งสงัคมใหดี้ขึน้ด้วย (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559: 77) นั่นก็คือ การจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญนี้เป็นสิ่ง
ทีน่กัการศกึษาไทยใหค้วามสำาคญัมานานแลว้ โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ บัวศรี เป็นผู้เริ่มนำามาใช้

ในชว่งปพี.ศ. 2495-2496 เปน็ตน้มา และในระยะ
ตอ่มาไดม้กีารกำาหนดไวใ้นหลกัสตูรการศกึษาดว้ย 
แตเ่มือ่มกีารนำามาใชจ้รงิ มไิดม้คีรผููใ้ดนำามาใช ้คงใช้
วิธสีอนโดยครูเป็นผู้ถา่ยทอดความรู้เป็นหลกั เพราะ
งา่ยกบัคร ูตอ่มาเมือ่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติพุทธศักราช 2542 กำาหนดไว้ในมาตรา 22 
จึงทำาให้วงการศึกษามีการตื่นตัวอีกครั้งหนึ่ง (กุล
ยา ตันติผลาชีวะ, 2545: 19) 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
เน้นให้ผู้เรียนแสดงบทบาทในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สรา้งและสง่เสรมิความกระตอืรอืรน้ในการ
ศึกษาหาความรู้ นอกจากการจัดการเรียนรู้จะมี
ความสำาคัญแล้ว การวัดและประเมินผลผู้เรียน ก็
เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง การประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) จึงเป็นการ
ประเมนิทางเลอืกใหมข่องการประเมนิทีส่อดคลอ้ง
กบัธรรมชาตขิองการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
และก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง (กรม
วิชาการ, 2542: 22) เนื่องจากการประเมินตาม
สภาพจริงเป็นกิจกรรมที่ทำาการวัดและประเมิน
ผลระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พร้อมทำาการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
ที่มีข้อบกพร่อง การประเมินตามสภาพจริงหรือ
การประเมนิทางเลอืกทีเ่หมาะสม เปน็การประเมนิ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือประเมินเป็นระยะ 
ไม่ใช่เพื่อการประเมินผลแบบสรุป ซึ่งผู้เรียนจะมี
ความก้าวหน้าทางทักษะพิสัย จิตพิสัย พุทธิพิสัย 
ถือเป็นการพัฒนาทักษะทัศนคติและความรู้เกี่ยว
กับการศึกษาอย่างแท้จริง 

assessed overall was at high level and possibility assessed overall was at highest level. 

5. The result of program tryout at Thetsaban Thatum school were found: program’s 
suitability assessed overall was at high level, usefulness assessed overall was at high level 
and persons of tryout school were satisfaction to the program were at high level. 

Keywords: Teacher development program, student centered instructional, authentic  
assessment
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การประเมนิจากสภาพจรงิจะเอือ้ใหผู้้เรยีน
สามารถเรียนรูไ้ด้อยา่งเตม็ศกัยภาพของแตล่ะบคุคล
เอือ้ตอ่การเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ศูนย์กลาง
มากกว่าการเรียนการสอนที่เกิดจากผู้สอนเป็นผู้
บอกความรู้ โดยผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะว่าควร
จดัเนือ้หาสาระอยา่งไร ผูเ้รยีนจะเรยีนรูจ้ากการกระ
ทำามากขึน้ มีความสนใจในบทเรยีนมากขึน้การบง่ชี้
ความสามารถทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน มใิชเ่ปน็เพยีงทำา
ขอ้สอบได้คะแนนสูงเทา่น้ัน การประเมนิตามสภาพ
จริงจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทำาอะไร ได้มากกว่า
จะบอกว่าผู้เรียนรู้อะไร (Wiggins, 1989: 292)

ดังนั้นเพื่อให้ครูพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมิน
ผลตามสภาพจรงิอยา่งเปน็รปูธรรม ผูว้จิยัจงึสนใจ
ท่ีจะศึกษาและพัฒนา โปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงขึน้ เพื่อใช้ในการพฒันา
ครแูละการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลทา่ตมู 
อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อประโยชน์
สงูสดุทีจ่ะเกดิขึน้กบันกัเรยีน และการจดัการเรยีน
รู้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมินผล
ตามสภาพจริง 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงของ
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 

3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

4. เพือ่พฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
จดัการเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิ
ผลตามสภาพจริง และประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรม 

5. เพื่อทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ มี
รายละเอียดการดำาเนินการดังต่อไปนี้

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยการศึกษาเอกสาร 
สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ และนำาองคป์ระกอบเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน เพื่อประเมินความเหมาะ
สมขององค์ประกอบ

1. ผูใ้หข้้อมูล คอื ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ ของการจัด

การเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิของโรงเรยีนเทศบาลทา่ตมู 
โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร 2 
คน คร ู43 คน และคณะกรรมการสถานศกึษา 15 
คน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ของการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิ
ผลตามสภาพจริง มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที ่3 การศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ี่
เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพ
จริง โดยศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่วิธีการปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและ
การประเมินผลตามสภาพจริง

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนต้นแบบ จำานวน 12 คน จากโรงเรียน
ต้นแบบ 3 โรงเรียน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชเ้ทคนคิสามเสา้

ระยะที่ 4 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและ
การประเมินผลตามสภาพจริง และประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของระบบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้รงคณุวฒุดิว้ยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 5 ทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและ
การประเมินผลตามสภาพจริง และประเมินผล
การทดลองใช้ 

1. ผู้ใหข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร คร ูและคณะ
กรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลท่าตูม

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบบนัทกึ

การสนทนากลุม่ แบบประเมนิความเหมาะสมและ
ประโยชน ์และแบบสอบถามความพงึพอใจในการ
ใช้โปรแกรม

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประเมนิผลการ
ใช้งานระบบ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ 
และสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม ผู้
วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ใชว้ธิพีรรณาวเิคราะห ์
และวเิคราะหค์า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ได้องค์ประกอบรวม 
11 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 6 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) ผู้บริหาร
และครู 3) นักเรียน 4) หลักสูตร 5) การจัดการ
เรยีนรู ้และ 6) การมสีว่นรว่มและปฏสิมัพนัธ ์และ
องค์ประกอบของการประเมินผลตามสภาพจรงิ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1) กำาหนดวตัถปุระสงคข์องการ
ประเมิน 2) กำาหนดขอบเขตที่ต้องการประเมิน 3) 
กำาหนดยุทธวิธี เทคนิคการประเมิน และวางแผน
การประเมนิ 4) ประเมนิผลตามสภาพจรงิ รวบรวม 
วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล และ 5) ตรวจสอบผล
การประเมนิและรายงานผล ผลการประเมนิความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบ โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ7 คน 
พบว่า โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (µ=4.59)

2. สภาพปจัจบัุนของการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (µ=3.66) และสภาพท่ีพงึ
ประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.57)

3. วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ ทีไ่ดจ้าก
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การศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ การ
ฝกึอบรม การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูาน 
การศกึษาดว้ยตนเอง การทำางานเปน็ทมี การมส่ีวน
ร่วม การนิเทศภายใน และการฝึกปฏิบัติ 

4. โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมินผล
ตามสภาพจริง ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 3) โครงสรา้งของโปรแกรม 4) ระยะ
เวลาดำาเนินโปรแกรม 5) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม 6) เนือ้หาโปรแกรม 7) เอกสารและสือ่ที่
ใช้ 8) กจิกรรมโปรแกรม 9) วธิกีารดำาเนนิกจิกรรม 
10) การประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะ
สมของโปรแกรม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากและมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

5. ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมโดยผู้บริหาร 
คร ูและคณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล
ทา่ตมู ซึง่เปน็สถานทีท่ดลองใชโ้ปรแกรม พบวา่ ผล
การประเมนิโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก (µ=4.47) มีความเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับมาก(µ=4.34) และมีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมอยู่ในระดับมาก (µ=4.41) 

อภิปรายผล

ผลการวิจัย สามารถนำามาอภิปรายผล 
ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ได้องค์ประกอบรวม 
11 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 6 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) ผู้บริหาร
และครู 3) นักเรียน 4) หลักสูตร 5) การจัดการ
เรยีนรู ้และ 6) การมสีว่นร่วมและปฏสิมัพันธ ์และ
องค์ประกอบของการประเมินผลตามสภาพจริง 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1) กำาหนดวตัถปุระสงคข์องการ
ประเมิน 2) กำาหนดขอบเขตที่ต้องการประเมิน 3) 

กำาหนดยุทธวิธี เทคนิคการประเมิน และวางแผน
การประเมนิ 4) ประเมนิผลตามสภาพจรงิ รวบรวม 
วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล และ 5) ตรวจสอบผล
การประเมนิและรายงานผล ผลการประเมนิความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบ โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ7 คน 
พบว่า โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
องค์ประกอบที่ได้มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ บุหงา คงราช (2560) ซึ่งได้ทำาการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั สำาหรบัสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ 
เขต 2 ผลการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ พบว่า มอีงค์
ประกอบ 6 ดา้น คอื 1) ดา้นหลกัสตูรการศกึษา 2) 
ด้านการวัดผลประเมิน ผลตามสภาพจริง 3) ด้าน
เทคนคิการสอน 4) ดา้นคณุลกัษณะของคร ู5) ดา้น
คุณลักษณะของผู้เรียน 6) ด้านการบริหารจัดการ 

2. สภาพปจัจบัุนของการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากโรงเรียน
เทศบาลทา่ตูมได้มีการพฒันาด้านการจัดการเรยีน
รูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัมาอยา่งตอ่เนือ่ง จงึทำาให้
มผีลการดำาเนนิงานในบริบทพืน้ท่ีอยู่บา้ง และสว่น
ที่เพิ่มเติมคือ การประมินผลตามสภาพจริง ซึ่งแม้
ไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่แตก่ารพฒันาโดยใชโ้ปรแกรมมคีวาม
นา่สนใจและทำาใหเ้กดิความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีาก
ผู้บริหาร และครู จึงทำาให้ผลการศึกษาสภาพที่พึง
ประสงค์มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ ทีไ่ดจ้าก
การศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ การ
ฝกึอบรม การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูาน 
การศกึษาด้วยตนเอง การทำางานเปน็ทมี การมีสว่น
ร่วม การนิเทศภายใน และการฝึกปฏิบัติ 

4. โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมินผล
ตามสภาพจริง ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 
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ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 3) โครงสรา้งของโปรแกรม 4) ระยะ
เวลาดำาเนินโปรแกรม 5) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม 6) เนือ้หาโปรแกรม 7) เอกสารและสือ่ที่
ใช้ 8) กจิกรรมโปรแกรม 9) วธิกีารดำาเนนิกจิกรรม 
10) การประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะ
สมของโปรแกรม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากและมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

5. ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมโดยผู้บริหาร 
คร ูและคณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล
ทา่ตมู ซึง่เปน็สถานทีท่ดลองใชโ้ปรแกรม พบวา่ ผล
การประเมินโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมาก มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช ้

1.1 ผูบ้รหิารควรทำาความเขา้ใจกบัครอูยา่ง
ชดัเจน และมอบหมายนโยบาย กอ่นเริม่การพฒันา
โดยใช้โปรแกรม และควรมีการเตรียมวางแผนการ
ติดตามประเมินผลโปรแกรมโดยระบุวันที่อย่าง
ชัดเจน เพื่อการนัดหมายการติดตามอย่างถูกต้อง

1.2 ครูควรให้ความสำาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน โดยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและ
ไม่สกัดกั้นความคิดหรือคำาถามของนักเรียน 

1.3 ข้อเสนอแนะสำาหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาควรให้
ความร่วมมือในการดำาเนินงานและให้เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการประเมิน
ตามสภาพจริง

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ 
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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