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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจำาเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) พัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยนี้ดำาเนินการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 504 คน ซึ่งได้มาจาก
การเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิค Modified Priority Needs Index 
(PNI

modified
) ผลการวจัิยพบวา่ สภาพปจัจุบนัด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง สว่นสภาพทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่มีระดบั
ความต้องการมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 2 แห่งด้วยแบบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 6 คน และผู้ใช้โปรแกรม จำานวน 5 
คนซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สำาหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 
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2) วัตถุประสงค์ 3) โครงสร้างหลักสูตร 4) เนื้อหา 5) วิธี 6) อุปกรณ์/วัสดุ 7) การประเมินผล และผู้
ใช้โปรแกรมจำานวน 5 คนมีความเห็นว่าโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
สำาหรับสถานศกึษาเอกชน สงักัดสำานกังานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมมคีวามเปน็ไปไดใ้นระดบั
มากที่สุด ( =4.76) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.78)

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมพัฒนาครู, ผู้เรียนเป็นสำาคัญ, โรงเรียนเอกชน

Abstract

This research aims to 1) study the current conditions, desirable conditions and needs 
on Student-Centered for Private Schools, Kalasin Provincial Education Office 2) to develop 
teacher development programs in Student-Centered for Private schools, Kalasin Provincial 
Education Office. This research was conducted in two phases.

Phase 1, to study the current and desirable conditions on Student-Centered for Private 
schools, Kalasin Provincial Education Office. The sample were Administrators and teachers in 
Private schools. There are 504 persons, Which was obtained from Krejcie & Morgan sample 
table by a Simple random sampling. The research instruments were questionnaires. And 
the statistical program evaluation questionnaire was mean, percentage, standard deviation, 
and the Modified Priority Needs Index (PNI

modified
) technique. The finding reveals that ; The 

current state of Student-Centered for Private schools Kalasin Provincial Education Office was 
overall at the moderate level. As for the desirable condition of Student-Centered for Private 
schools Kalasin Provincial Education Office, was overall at a high level. When considering 
each aspect, it was found that the most demanded aspect is measurement and evaluation. 
Other were at the high level.

Phase 2, the develop teacher development programs in Student-Centered for  
Private schools, Kalasin Provincial Education Office. Studying from 2 institutions of excellence 
(Best Practices), The instruments were Interview Form. Assessing the suitability of teacher 
development programs by 6 qualified persons and 5 program users, Which is obtained 
by Purposive Sampling. And the statistical program evaluation questionnaire was mean, 
percentage, standard deviation. The finding reveals that ; Development of Teacher Program 
on Student-Centered for Private schools Kalasin Provincial Education Office consists of  
1) Principle 2) Objectives 3) Course structure 4) Content 5) Method 6) Equipment/materials  
7) Evaluation. The evaluation of Teacher Development Program on Student-Centered for 
Private schools Kalasin Provincial Education Office using a focus group method. Five experts 
have agreed with this program which overall probability in the program was at the highest 
level ( =4.76) and the probability was at the highest level ( =4.78)
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด... 
ซึ่งคำาว่า “ผู้เรียนสำาคัญที่สุด” นี้เองเป็นการปฏิรูป
การศึกษาไทยครั้งสำาคัญ จนเป็นที่มาของการนำา
เอาหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เขา้มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้(สำานกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา, 2547) ด้านนโยบายของนายก
รฐัมนตรไีดร้ะบวุา่ กระบวนการเรยีนการสอนตอ้ง
สรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็อยากเรยีนหนงัสอื ยดึเดก็เปน็
ศูนยก์ลางของการพฒันา (สำานกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559) 

ทวา่สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (2551) กลับระบุว่า ด้านครู
ประเด็นที่ไม่ได้คุณภาพ คือ ความสามารถของครู
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งผล
ของการทีไ่มส่ามารถจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
สำาคัญได้มักจะสะท้อนออกมาในรูปของผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ 
ภายใต้สังกัดของสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ก็ประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไม่เป็นที่น่าพอใจ
เช่นเดียวกัน ดังรายงานผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2560 ทีร่ะบวุา่ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบั
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2560 พบว่า เมื่อพิจารณารายสังกัด
คะแนนเฉลีย่ภาพรวม สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (32.73%) รองลงมา  
สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

(32.50%) และ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (30.94%) ตามลำาดับ 
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, 2561)

สว่นผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปกีารศกึษา 2562 ซึง่เปน็ 
ปีล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการ
ศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศกึษา 
ปีที่ 3การศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  
พบวา่ เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ปกีารศกึษา 2562 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงสุด คือ สังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 (35.92%) 
รองลงมา คอื สงักดัสำานกังานสง่เสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ (35.19%) และ
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (34.85%) 
ตามลำาดบั (สำานกังานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ,์ 
2563) จากปญัหาผลสมัฤทธิข์องการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาตินี้แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียน
เอกชนจงัหวดักาฬสนิธุย์งัไมส่ามารถจดัการเรยีนรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครดูา้นการจัดการเรยีนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน 
สังกดัสำานกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสินธุเ์พือ่ให้
ผู้บริหารในฐานะผู้นำาสามารถบริหารจดัการสถาน
ศกึษาโดยการการสง่เสรมิใหค้รจูดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ดา้นการจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของสถานศกึษาเอกชน 
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
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สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

วิธีดำาเนินการวิจัย

โปรแกรมพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and  
Development) โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้

ระยะท่ี 1 ศกึษ�สภ�พปจัจบุนั สภ�พ
ที่พึงประสงค์ และคว�มต้องก�รจำ�เป็นด้�น
ก�รจัดก�รเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญของ
สถ�นศกึษ�เอกชน สงักดัสำ�นกัง�นศกึษ�ธกิ�ร
จังหวัดก�ฬสินธุ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 504 
คน จากประชากรทัง้หมด 1,609 คน ซึง่ไดม้าจาก
การเทียบจำานวนประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morganโด
ยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 
3 ตอน ได้แก่

ตอนที ่1 ขอ้มลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
และขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 คำาถามเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Type) 

ตอนที ่3 คำาถามเกีย่วกบัวธิพีฒันาครดูา้น
การจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สำาคัญ มลัีกษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ที่เลือก
ได้หลายคำาตอบ

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยนำา
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการพิจารณาจาก
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 5 คน พจิารณา โดยใชเ้ทคนคิ IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) หรือดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถาม จากนัน้ปรบัปรงุตาม
คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญแล้วนำาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ต่อมานำา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใชค้า่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แล้วจัดทำาแบบสอบถามฉบับจริง นำาไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี ้1. การสงัเคราะห์
องค์ประกอบของโปรแกรมจากเอกสารและตำารา 
2. การวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐานของตวัแปร โดยหาคา่
เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหจ์ดัลำาดบั
คา่ความตอ้งการจำาเปน็โดยใชส้ตูร PNI

modified
 3. การ

สงัเคราะหว์ธิกีารพฒันาครจูากเอกสาร ตำารา และ
การศึกษา Best Plactice โดยการศึกษาเอกสาร 
ตำารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2 พัฒน�โปรแกรมพัฒน�ครู
ด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
สำ�หรับสถ�นศึกษ�เอกชน สังกัดสำ�นักง�น
ศึกษ�ธิก�รจังหวัดก�ฬสินธุ์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 6 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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และผู้ใช้โปรแกรม จำานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสมัภาษณช์นดิมโีครงสรา้ง (Struc-
tured Interview) 2.แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
และ 3. แบบประเมินโปรแกรม

การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้จัด
ทำาแบบสมัภาษณจ์ากนัน้เสนอใหอ้าจารย์ทีป่รกึษา
วทิยานพินธพิ์จารณา จากนัน้ปรบัปรงุตามคำาแนะนำา
กอ่นทีจ่ะสรา้งฉบบัจรงิ สว่นแบบประเมนิโปรแกรม
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating 
scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert 
Type) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 
จากนัน้ปรบัปรงุตามคำาแนะนำากอ่นทีจ่ะสรา้งฉบบั

จริง เช่นเดียวกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี ้1. การสงัเคราะห์
ขอ้มลูจากสถานศกึษาทีเ่ปน็เลศิ 2 แหง่ และขอ้มลู
จากการสนทนากลุ่ม (Content Analysis) 2. การ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรม โดยหาค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปรากฏผลดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการศกึษาศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงค์ดา้นการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

องค์ประกอบของโปรแกรมพัฒน�ครูด้�นก�ร
จัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับปฏิบัติ S.D. ระดับปฏิบัติ

1. ด้านหลักสูตร 3.84 0.78 ปานกลาง 4.18 0.98 มาก

2. ด้านผู้สอน 3.85 0.78 ปานกลาง 4.15 0.78 มาก

3. ด้านผู้เรียน 3.85 0.79 ปานกลาง 4.15 0.78 มาก

4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3.86 0.78 ปานกลาง 4.11 0.78 มาก

5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 3.89 0.78 ปานกลาง 4.15 0.78 มาก

6. ด้านการวัดและประเมินผล 3.87 0.78 ปานกลาง 5.00 0 มากที่สุด

รวม 3.87 0.78 ป�นกล�ง 4.29 0.68 ม�ก

จากตาราง 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง ลำาดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ดา้นสือ่และแหลง่เรยีน
รู้ ลำาดับน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านผู้เรียน ส่วนสภาพที่

พึงประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็น
สำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ลำาดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ลำาดับน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่ค้นพบในระยะที่ 
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1 มาจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นด้วยเทคนิค  
Modified Priority Needs Index พบว่า ความ
ต้องการจำาเป็น ลำาดับที่ 1 คือ ด้านการวัดและ
ประเมินผล (PNI

modified
=0.29)

ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหเ์อกสาร ตำารา เกีย่วกบั 
องค์ประกอบของโปรแกรมและวิธีการพัฒนาครู 
และศกึษา Best Plactice จากสถานศกึษา 2 แหง่ 
เพือ่นำามาสรา้งโปรแกรมพฒันาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สำาหรับสถานศึกษา
เอกชน สงักดัสำานกังานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์
โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 โปรแกรมพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัสําหรับสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานกังานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 

เม่ือใหผูใชโปรแกรมทําการประเมินโปรแกรม เหน็วา โปรแกรมพัฒนาครูดานการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัสําหรับสถานศกึษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 
โดยรวมมีความเปนไปไดในระดบัมากที่สุด ( = 4.76) และมีความเปนไปไดอยูในระดบัมากที่สุด    
( = 4.78) 

X
X

ภ�พประกอบ 1 โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน  
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
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เมือ่ใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมทำาการประเมนิโปรแกรม 
เห็นว่า โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย

รวมมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด ( =4.76) 
และมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.78)

ต�ร�ง 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาครูด้าน 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สำาหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำาแนกตามองค์ประกอบของโปรแกรมตามความคิดเห็นของ
ผู้ใช้โปรแกรม

ร�ยก�ร
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. หลักการ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด

3. โครงสร้าง 4.16 0.40 มาก 4.16 0.40 มาก

4. เนื้อหา 4.83 0.40 มากที่สุด 4.83 0.40 มากที่สุด

5. วิธีพัฒนา 4.33 0.51 มาก 4.50 0.54 มาก

6. อุปกรณ์/วัสดุ 5.00 0.00 มากที่สด 5.00 0.00 มากที่สุด

7. การประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 4.76 0.18 ม�กที่สุด 4.54 0.19 ม�กที่สุด

อภิปรายผล

ผลการวจิยัครัง้นีม้ปีระเดน็สำาคญัทีค่น้พบ 
และสามารถนามาอภิปรายผลตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัยได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของสถานศกึษาเอกชน สงักัด
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษานี้แสดงให้
เหน็วา่การพฒันาครใูนดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าการยกระดับ
การจัดการเรียนรู้ให้ประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้น
กว่าสภาพปจัจุบนัเปน็เรือ่งทีม่คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ 
สอดคล้องกับกาญจนา จันทะโยธา (2560) ที่ได้

ทำาการศกึษาการพฒันาโปรแกรมพฒันาครดูา้นการ
จดัการเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 3 พบวา่ 
สภาพปัจจบุนัดา้นการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เชน่เดยีวกบักบั Zeynep Arseven 
(2016) ทำาการวิจัยเรื่องTeachers’ Adoptation  
Level of Student Centered Education  
Approach ผลการศกึษาพบวา่การรบัรูข้องครเูกีย่ว
กับความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญไม่เป็นไปในเชิงบวก ครูคิดว่าไม่สามารถใช้
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และอธบิายเกีย่วกบั 
ครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่ได้ 

2. สภาพทีพ่งึประสงคด์า้นการจดัการเรยีนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของสถานศึกษาเอกชน 
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สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีระดับความต้องการมากที่สุด 1 ด้าน คือ 
ด้านการวัดและประเมินผล แสดงให้เห็นว่าในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญครูมีความ
จำาเป็นอย่างย่ิงที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการวัดและประเมินผล เนื่องจากตามแนวคิด
ไตรยางค์การศกึษา (Educational Trilogy) ระบวุา่
องค์ประกอบสำาคัญในการจัดการเรียนรู้ประกอบ
ด้วย 3 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การศึกษา 
(Educational Objectives) การจัดประสบการณก์าร
เรยีนรู ้(Learning Experiences) และการวัดผลการ
ประเมนิผล (Evaluation) หรอืทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปวา่ 
OLE หากขาดความเขา้ในดา้นนีจ้ะเปน็อุปสรรคตอ่
การจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ซึง่เปน็ใน
แนวทางเดียวกันวรนิษฐา เลขนอก (2560) ที่ได้
ศกึษาโปรแกรมการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้ 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรบัสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามค่า
เฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการ
วดัและประเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ สอดคลอ้ง
กับ Angele Attard, Emma Di Ioio (2010) ที่
ระบุว่า การประเมินนักเรียนเป็นองค์ประกอบที่
สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง...ผลการประเมินมีผลอย่าง
ย่ิงต่ออาชีพในอนาคตของนักเรียน ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องสำาคัญที่การประเมินจะต้องดำาเนินการอย่าง
มืออาชพีตลอดเวลาและตอ้งคำานงึถงึความรูท้ีก่วา้ง
ขวางซึง่มีอยูเ่กีย่วกับกระบวนการทดสอบและการ
ตรวจสอบ…มปีญัหาหลายประการเกีย่วกบัแนวคดิ
ของการประเมินนักเรียน เนื่องจากการประเมิน 
โดยทั่วไปจะเปรียบเทียบนักเรียนกับอีกคนหน่ึง 
ดังนั้นจึงเน้นการแข่งขันมากกว่าการปรับปรุงส่วน
บุคคล 

3. โปรแกรมพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มี 
วิธีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดังนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(Workshop management) การฝึกอบรม  
(Training) การปฐมนิเทศ (Orientation) การ
พฒันาระดบัหวัหนา้งาน (Profesional Supervisor  
Development) การสมัมนาทางวชิาการ (Seminar) 
การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิธีการพัฒนา
ทีค่น้พบในการวจิยัครัง้นีม้คีวามใกลเ้คยีงกบัทฤษฎ ี
70: 20: 10 Learning Model ซึ่งเป็นแนวคิดการ
พฒันาคนทีมุ่ง่เนน้การปฏบิตัจิริงหรือการทำางานจริง
ในภาคสนามจรงิ กลา่วคอื เรยีนรูจ้ากประสบการณ ์
70% จากผู้อื่น 20% และเรียนรู้จากหลักสูตร
การอบรม 10% (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2559) 
สอดคล้องกับชัยนาท พลอยบุตร และลักขณา  
สริวัฒน์ (2560) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
โดยระบวุ่า วิธีการเสรมิสรา้งสมรรถนะครดู้านการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้เรยีงลำาดบัที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเชือ่มัน่วา่มปีระสทิธภิาพ
สูงสุด 3 ลำาดับแรก คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงการเรียนรู้จากการทำางานและการฝึกอบรม 
เช่นเดียวกับ Sharma, (2020) ที่ได้ทำาการศึกษา
เรื่อง Teacher Development and Sustainable 
Education System โดยระบวุา่ กลยทุธส์ำาหรบัการ
พฒันาครมูกีลยทุธ์ทีห่ลากหลายสำาหรบัการพฒันา
คร ูตอ่ไปนีเ้ปน็รายชือ่ตวัแทนของกลยทุธท์ีส่ามารถ
เลือกได้ตามความต้องการ (1) การฝึกอบรมที่จัด
ให้โดยหัวหน้างาน (2) การมอบหมายงานไปยัง
แผนกอื่น (การหมุนเวียนงานและการเพิ่มคุณค่า) 
(3) การดำาเนินการหลักสูตรการสัมมนาและการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในหรือภายนอกสถาบัน 
(4) ทำางานเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือ
ทำางานในโครงการหรือในกลุ่มงาน (5) เข้าร่วม
หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภายในหรอืภายนอกสถาบนั (6) เขา้รว่มและมส่ีวน
ร่วมในการประชุมการอภิปรายกลุ่มและหลักสูตร
การจัดการ (7) เย่ียมชมอุตสาหกรรมและศึกษา
ดูงาน (8) การให้บริการที่ปรึกษา (9) การมีส่วน
รว่มในวารสารวิชาชพี ฯลฯ (10) การเขยีนเอกสาร
หนังสือสมุดงาน ฯลฯ (11) โดยการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ จะเป็นประโยชน์ 
อย่างมากในการพัฒนาสถาบันผ่านคณาจารย์ 
สามารถเลือกกลยุทธ์เดียวหรือหลายชุดที่ระบุไว้ 
ข้างต้นขึ้นอยู่กับข้อกำาหนด จากผลการศึกษาที่ 
กลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่วธิกีารในการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบที่ 1 
การพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ภายนอก รูปแบบที่ 2 การพัฒนาโดยตัวของครู
ผู้สอนเอง 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 การนำาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัสำาหรบัสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ไปใช้ในการพัฒนาครู ผู้บริหารควร
ทำาความเข้าใจให้ชัดเจน และมีโครงการรองรับ
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 เวลาที่ในการพัฒนาแต่ละขั้นตอน
สามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสม แตค่วรพฒันา
ให้ครบทุกขั้นตอนตามโปรแกรมที่วางไว้

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 การวิจยัคร้ังนีค้้นพบว่าความตอ้งการ
จำาเป็นมีมากที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล 
แสดงให้เห็นว่าการวัดและเมินผลนั้นเป็นปัจจัย
สำาคญัทีจ่ะทำาใหก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญประสบความสำาเร็จ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ
โปรแกรมพัฒนาครูด้านวิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย

2.2 การวจิยัครัง้นีค้น้พบวา่ดา้นหลกัสตูร
เปน็ดา้นทีม่คีวามจำาเปน็ในลำาดบัรองลงมาเนือ่งจาก
หลกัสตูรถอืเปน็ต้นทางสำาคญัทีก่ำาหนดการจดัการ
เรยีนรู ้จึงควรมกีารวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาครดูา้น
การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน
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