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บทคัดย่อ 
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบใช้ ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี .ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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ส าคัญ และด้านที่มีค่าต่ าสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามด้าน
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and compare the… 

implementation of child centered learning of school administrators under Pathum 
Thani Primary Educational Service Office Area, classified by school location, school 
size and  teaching experience. The research focused on 5 topics consisted 
management of planning in teaching and learning with child centered method, 
Management of teaching and learning’s development with child centered  method, 
Management of giving information on child centered method, Management of 
internal supervision, overseeing, monitoring on child centered method, and 
Management of evaluation on child centered method. The samples consisted of 335 
teachers selected by Krejcie and Morgan table. The samples were chosen by 
stratified random sampling and simple random sampling. The research Instrument 
was a questionnaire using a 5 point Likert rating scale with a reliability of 0.91 and 
index of item objectives congruency between 0.60 – 1.0. Statistics used to analyze 
the data consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The results of this research were as follows: 
1..Overall, the implementation of child centered learning of school 

administrators under Pathum Thani Primary Educational Service Office Area  was at 
the highest level. Considering each aspect, it was found that the highest mean was 
management of internal supervision overseeing, monitoring on child centered 
method followed by Management of teaching and learning’s planning with child 
center method. On the other hand, the aspect obtaining the lowest mean 



ง 

was.management.of.on.child.centered.method..     
………………2..The..comparisons.of.implementation.of.child.centered..learning.of. school 
administrators under Pathum Thani Primary Educational Service Office Area were as 
follows: 
 2.1..The comparison of school location with the implementation of child 
centered learning of school administrator under Pathum Thani Primary Educational 
Service Office Area showed significant difference at the level of 0.05. 

 2.2..The comparison of school size with the implementation of child 
centered learning of school administrator under Pathum Thani Primary Educational 
Service Office Area showed significant difference at the level of 0.05. 

 2.3..The comparison of teaching experience with the implementation of 
child centered learning of school administrators under Pathum Thani Primary 
Educational Service Office Area showed that teachers with less than 20 years and 
more than 20 years had no significant  difference at the level of 0.05. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาระบุ
ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ.” การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใน
หมวด 4 เป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยมีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 2) ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และ 3)..กระบวน
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ทุกส่วน
ราชการต้องร่วมมือกันด าเนินงานในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้โดยเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถปรับตัวได้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งบุคคลที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงต้องด าเนินการในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพ่ือหา
ค าตอบว่า การจัดการศึกษาจะด าเนินไปในทิศทางใด โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ตรงกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) กล่าวว่า หัวใจของการปฏิรูป
การเรียนรู้ คือ ปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นยึดมนุษย์ หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง กิจกรรมและการท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิต
หรืออารมณ ์ทางสังคม และทางสติปัญญา การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งท่ีจะท า 
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคน อันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ..สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างเป็นสุขทันต่อ        
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงต้องเป็นพลวัต นั่นคือต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลก (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541) 
อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทย ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญา
ธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือให้คนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างความรู้
ความสามารถ เพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ได้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการ
ของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง
และ พ่ึงกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน, 2549) 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร คมนาคม การรับส่งข้อมูล และ
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วิทยาการต่างๆ การแพร่ขยายของวัฒนธรรมข้ามชาติ รวมถึงการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ 
และการค้าในระดับโลก ซึ่งเป็นระบบการค้าเสรี จากการที่ประเทศพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านต่างๆ   
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลก ความสามารถที่จะรับถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของฝีมือแรงงาน หรือการพัฒนา “คน” ให้มี
คุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนแต่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในสังคมอย่างรุนแรง      
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้สังคมไทย
ต้องหันมาทบทวนการจัดการศึกษากันใหม่ เพ่ือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง สามารถน าพาชาติบ้านเมืองรอดพ้นจากวิกฤติการณ์ที่
รุนแรงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
เป็นนโยบายทางการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่ง    
ของนโยบายสาธารณะ และถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 
ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ มาตรา 24 (2)  
ที่กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน, 2547)  
 สาระส าคัญของการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญหรือผู้เรียนส าคัญที่สุดนี้  ไม่ได้หมายความ
ว่า ครูจะลดบทบาทหรือลดความส าคัญลงแต่ประการใด ครูยิ่งกลับมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้น 
เพราะเป็นการเปลี่ยนจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ดังนั้น        
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ นอกจากจะเปลี่ยนมุมมองของผู้เรียนแล้ว เราจะต้องเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ด้วย เพราะการศึกษาในรูปแบบเดิมเป็นการสอนแบบครูบอกให้ท่องจ า เด็กท่องจ า
แล้วก็ลืม แต่แนวคิดใหม่ คือผู้เรียนเป็นส าคัญของการเรียนรู้ สามารถรวบรวมความรู้ต่าง ๆ มาสะสม 
บูรณาการเข้าด้วยกัน แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทดลองใช้และน าไปใช้จนเกิดการค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง โดยครูให้ความช่วยเหลือเฉพาะบางส่วน กิจกรรมการเรียนรู้กว่าร้อยละ 80 จึงเปลี่ยนมา
เป็นของผู้เรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2541)  
 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายผู้สอนต้อง
ค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้เรียน เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ต้องพยายามน ากระบวนการ
การจัดการ กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนื้อหาและกระบวนการต่าง ๆ 



 3 

ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม การบูรณาการ เป็นการก าหนดเป้าหมาย
การเรียนร่วมกัน การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าเอากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระ
เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) 
 จากบทสรุปรายงานการประเมินผลการด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาที่พบว่า  ผู้บริหาร 
และครูอาจารย์ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการด าเนินงาน โดยเฉพาะ    
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และปัญหาเกี่ยวกับ     
การขาดเอกสารหรือสิ่งต่างๆ ที่ช่วยในการด าเนินงานตามล าดับ.(สุวิมล.ว่องวาณิช.และคนอ่ืนๆ, 
2543)  
 ปัจจุบันผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในทุกภาคส่วน ได้
จัดเวทีพบปะเสวนากันอย่างกว้างขวาง เพ่ือพิจารณาก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาในอนาคต 
โดยเฉพาะการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งถือว่า เป็นธงน าหรือเป็น
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันไป ประกอบ
กับผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่    
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ได้       
ข้อค้นพบส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีความสนใจ ส าหรับน าไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูและบุคลากรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
       1.2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
          1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน   

 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 ) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) สมบัติ  คชสิทธิ์ (2551) น ามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่  
 1. การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 2. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
       1.4.1 ครูที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกัน 
       1.4.2 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกัน 
       1.4.3 ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกัน 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย   
       1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ (2542)  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543)  วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2541)  สมบัติ  คชสิทธิ์  (2551) 
น ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1.5.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        1.5.2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 103 โรง จ านวนครู 1,502 คน 
และ สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน  67 โรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
     - ปทุมธานี เขต 1 
     - ปทุมธานี เขต 2  
ขนาดของสถานศึกษา 
     - ขนาดเล็ก 
     - ขนาดใหญ่ 
ประสบการณ์ในการสอน 
     - ตั้งแต่ 20 ปีลงมา 
     - มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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จ านวนครู 1,009 คน รวมทั้งสิ้น 2 เขต เป็นจ านวน 170 โรงเรียน  และจ านวนครูรวมทั้งสิ้น    
2,511 คน  
        1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยใช้การเปิดตาราง
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 335 คน จากนั้นผู้วิจัยน ามาสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
RandomใSampling)ใโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน.แล้วสุ่มเข้ากลุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วน           
(Simple Random Sampling)  
 
1.6  ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.6.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้พบองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
ปฏิบัติจริงหรือลงมือปฏิบัติได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้กระบวนการคิด
กระบวนการท า การแก้ปัญหา และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตโดยมีครูวางแผน
ร่วมกับผู้เรียน กระตุ้นท้าทายให้ก าลังใจช่วยแก้ปัญหาชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง 

1.6.2 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารด้วยการเอาใจใส่ในการบริหารงานด้านบริหาร และส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 
        1.6.2.1..การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการและจักท าแผนงานโครงการและก าหนดวิธีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.6.2.2..การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง      
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น การปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนการปรับปรุง ผลิตจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและแหล่ง
เรียนรู้ให้เพียงพอ การปรับปรุงทัศนคติสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดย
วิธีการต่าง ๆ เช่น อบรม ประชุม ชี้แจง สัมมนาศึกษาดูงาน เป็นต้น เพ่ือให้การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ 
        1.6.2.3..การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง 
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจ สนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งร่วมมือในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประชาสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเปิดโอกาสให้ใช้สถานที่ สถานประกอบการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือท ากิจกรรมตาม
ความเหมาะสม เช่น จัดให้มีสิ่งพิมพ์เผยแพร่ จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น         

1.6.2.4 การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ หมายถึง การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาอ านวยความสะดวก คอยเอาใจใส่สอดส่อง
ดูแล  ให้ก าลังใจแก่ครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนสื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.6.2.5 การประเมินผลการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ .หมายถึง         
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีที่หลากหลาย แล้วสรุปผลการตัดสินใจ  ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้มีประสิทธิภาพ 
 1.6.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  หมายถึง 
หน่วยงานทางการศึกษาใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่ คือ 
       1.6.3.1 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี .เขต 1 ครอบคลุบ 4 อ าเภอ     
คือ อ าเภอเมือง อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก อ าเภอคลองหลวง 
       1.6.3.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครอบคลุบ 3 อ าเภอ     
คือ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา 
 1.6.4 โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เปิดสอนในระดับ อ.1.–.ป.6 หรือ อ.1.–.ม.3  
 1.6.5 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 โดยจ าแนก
เป็น 2 ขนาด คือ (จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาจ านวน.7.ขนาด.ของ.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

1.6.5.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก.หมายถึงใสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่       
1-500.คน  

1.6.5.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่.หมายถึง.สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่    
501.คน.ขึ้นไป 
 1.6.6 ประสบการณ์ในการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการสอนของครูผู้สอน จ าแนกเป็น 
ตั้งแต่ 20 ปีลงมา และ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
       1.6.6.1 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู หรือพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างที่
ท าหน้าที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปิดท าการสอนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 
 
 1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย   
 1.7.1 น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานของตนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา  
 1.7.2 น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ได้น าไปก าหนด
นโยบายพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 การวิจัยเรื่อง การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนังสือ ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1.แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเกี่ยวกับ       
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.1.1 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .พ.ศ..2542.และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.1.2 ความเป็นมา และความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.1.3 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นส าคัญ 
    2.1.4 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.1.5 หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.1.6 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 การด าเนินงานของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.2.1 การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.2.2 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.2.3 การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.2.4 การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.2.5 การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.3 นโยบายด้านการศึกษาของคณะผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
    2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
    2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 สรุปแนวคิดเพ่ือน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ..2.1.1.สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .พ.ศ..2542.และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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           เกษม วัฒนชัย (2545) สรุปสาระส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ดังนี้ 

   1..เน้นการให้การศึกษาแก่ปวงชน (Education for all) ทั้งเด็ก.เยาวชนวัย.ท างานและ 
วัยสูงอายุ รูปแบบการจัดการศึกษาจึงต้องหลากหลาย และเหมาะสม 
   2..เน้นการให้ทุกภาคส่วนในประเทศ .ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการศึกษา .(All.for 
Education).ผู้ ให้การศึกษามีทั้ งรั ฐ .เอกชน .องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถาบันต่ างๆ             
เช่น ครอบครัว สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงงาน ฯลฯ 
   3..ให้มีเอกภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
                 3.1..หลอมรวมกระทรวงศึกษาธิการทบวงมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติเป็นกระทรวงใหม่คือ กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 3.2..รวมการศึกษาระดับอนุบาล .ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา .เป็นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (Basic Education) ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 3.3..รวมอุดมศึกษาเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 3.4..มีหน้าที่ก ากับแผนและนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   4..กระจายอ านาจความรับผิดชอบในการบริหารการศึกษา ไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยกระจายอ านาจความรับผิดชอบดังนี้ 
 4.1..ก าหนดให้มีระบบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.2..ก าหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
   5.. ให้มีผู้ แทนของประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
   6..ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   7..ปฏิรูประบบอาชีวศึกษา 
   8..ปฏิรูประบบครู ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
   9..ปฏิรูปการเรียนรู้ 
    นอกจากแนวคิดดังกล่าวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุเกี่ยวกับการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในหมวด 4 ตั้งแต่มาตราที่ 22 -30 มีรายละเอียด ดังนี้ 
    มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได ้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
    มาตรา 23 สาระการเรียนรู้ เน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคม ตลอดจนความเป็นมาของสังคมไทย การเมืองและการปกครอง ความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .รวมทั้งเรื่องการจัดการ .ด้านคณิตศาสตร์ .ด้านภาษา          
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข .การใช้และการบ ารุงรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ 
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    มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 

  3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น   
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

  4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้ส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

  5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

  6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ .การสังเกตพฤติกรรมการเรียน .การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษา
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรค
หนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
    มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาระดับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของ
หลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 
    มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 
มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
   มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษา 
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 2.1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึ้นซึ่งมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาไว้หลายมาตรา.โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ระบุว่า .รัฐจะจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 12 ปีอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 43) รวมทั้ง
ระบุให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรมและก าหนดให้มีกฎหมายทางด้านการศึกษาขึ้น (มาตรา81) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) จากแรงผลักดันและสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
การศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพของนักเรี ยน เป็นส าคัญ .ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ..2539 เป็นต้นมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542) ในที่สุดก็เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..2542.ขึ้นซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ได้มีการก าหนดเนื้อหาสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 ที่ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา ตั้งแต่มาตราที่ 22-30 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้การจัดการเรียนการ
สอนต้องมุ่งประโยชน์ของ ผู้เรียนเป็นส าคัญจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึก
ปฏิบัติให้ท าได้คิดได้แก้ปัญหาได้มีนิสัยรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม.โดยเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง.และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์.เทคโนโลยีรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ .และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล.ยั่งยืน.กระบวนการเรียนรู้.การจัดเนื้อหา.ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจ.ความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้แก้ปัญหาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง.จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนการสอน.อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้.ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไป
พร้อมกัน.การเรียนต้องเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดา .มารดา        
ผู้ปกครอง.ชุมชน.ทุกฝ่าย 
  จึงสรุปได้ว่า ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บัญญัติว่า มาตรา 22 - 30 ซึ่งมี
ความหมายเดียวกันกับ.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง .ส าหรับการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้ค าว่า .การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ .ตามสาระที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าวแล้ว 
 2.1.3 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ ดังนี้                 

  อุไรวรรณ ฉัตรสุภางค์ (2551) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามความแตกต่าง



11 
 

ระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา โดยมุ่งมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การคิดค้น สร้างและสรุป
ข้อความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ด้วยวิธีการ กระบวนการและแหล่ง .การเรียนรู้ที่
หลากหลาย รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
   อุดม ธาระณะ (2553) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ รอบด้านสมดุล 
มีทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด้วยวิธีการ กระบวนการ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียน
สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   ชนาธิป พรกุล (2545) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญหรือผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียน ได้มีบทบาทในการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากที่สุด กิจกรรมการเรียนรู้คืองานที่ผู้เรียนท าแล้วเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยแสดงเป็นพฤติกรรมที่ครูก าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้.กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้าน 
   พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Child–Centered Approach) คือ.แนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ 
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่.โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา .(กระบวนการคิด).กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ่ม).และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได ้โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   ประวิทย์ บึงสว่าง (2543) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง.ได้คิดเอง.ปฏิบัติเอง.และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล.หรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ โดยครูเป็นผู้วางแผน
ร่วมกับผู้เรียนจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ .กระตุ้นท้าทายให้ก าลังใจและแก้ปัญหา.หรือชี้แนะ
แนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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 กรมวิชาการ .(2543).ให้ความหมายว่า .การจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นส าคัญเป็น         
การด าเนินการใดๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนมากที่สุดโดยในการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 
  ทิศนา แขมมณี (2542) ให้ความหมายว่า การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางหมายถึง 
การสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 วัฒนาพร .ระงับทุกข์ .(2542).ให้ความหมายว่า .การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง คือ วิธีการส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนา “ผู้เรียน” ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ.ที่ต้องการ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะ
การแสวงหาความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.1.4 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.1.4.1 แนวคิดจากปรัชญาที่เกี่ยวข้อง 
          การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแนวคิดมาจากปรัชญาที่เชื่อว่า
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน.ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม .(ไสว.ฟักขาว,.2542) นอกจากนั้นการจัด        
การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญยังได้แนวคิดมาจากปรัชญาต่างๆ .ที่พอสรุปได้ .ดังนี้     
(วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2541) 
   1..ปรัชญาพิพัฒนนิยม.(Progressivism).ซึ่งมองว่า.การศึกษาจะต้องพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน.ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม อาชีพ และสติปัญญา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
ต้องจัดให้สนองความสนใจ ความถนัด และความสามารถ โดยให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน และ
สังคมของผู้เรียนมากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทั้งในและนอกห้องเรียน บทบาท
ของครูในปรัชญาสาขานี้คือ เตรียม แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจ เห็นจริงด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เมื่อได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองและท างานร่วมกัน 

  2. ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) เป็นรูปแบบและแนวคิดมาจาก
ปรัชญา การศึกษาจะต้องมุ่งปรับปรุงและพัฒนาสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ดีขึ้นมา ครูต้องเป็นผู้บุกเบิก
เป็นนักแก้ปัญหา.สนใจและใฝ่รู้เรื่องของสังคม.และปัญหาสังคมอย่างกว้างขวาง.ผู้เรียนจะได้รับ    
การปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของสังคม ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักเทคนิคและวิธีการต่างๆ  
ที่จะท าความเข้าใจและแก้ปัญหาสังคมตามแนวทางประชาธิปไตย 
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  3. ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism).ซึ่งเห็นว่า.มนุษย์ควรมีสิทธิและ
โอกาสที่จะเลือกสรรสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะให้ใครมาป้อนให้เป้าหมายของการศึกษา คือ 
การมุ่งมั่นพัฒนาให้คนมีอิสรภาพและมีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือก
เรียนด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ 

  4.  ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์  (Buddhistic.Philosophy.of 
Education) ปรัชญานี้อิงค าสอนของพุทธศาสนา โดยอาศัยหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิปัญญา 
ในการอธิบายถึงเรื่องราวของชีวิตโลก และปรากฏการณ์ต่างๆ โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์มีศักยภาพ   
ที่จะขจัดกิเลสควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ดีได้การเรียนการสอนตามแนวนี้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท าเอง.เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดปัญญาด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่
หลากหลายลงมือปฏิบัติจริงครูมีบทบาทเป็นผู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท าตนเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้จากแนวคิดจากปรัชญาตาม
แนวพุทธศาสตร์คือ มนุษย์มีศักยภาพที่จะขจัดกิเลส ควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ดีได้การเรียนการสอนตามแนวนี้ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท าเอง เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดปัญญาด้วย
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ลงมือปฏิบัติจริง ครูมีบทบาทเป็นผู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท า
ตนเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน 
  2.1.4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
          ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.ได้แนวคิดจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ สนับสนุน ดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2541) 
   1. แนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักจิตวิทยากลุ่มนี้มี
ความเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง การแสดงพฤติกรรมจะมีความถ่ีสูงขึ้นหากมีการเสริมแรง 
  2. แนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) นักจิตวิทยากลุ่มนี้มองว่า คนทุกคน
มีธรรมชาติภายในที่ใฝ่ใจใคร่รู้ใคร่เรียน เพ่ือก่อให้เกิดสภาพสมดุล ดังนั้นการที่เด็กได้มีโอกาสเลือก
เรียนตามความต้องการและความสนใจของตนเอง จึงมีความหมายส าหรับเด็ก 
 3. แนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ค านึงถึงความ
เป็นมนุษย์มนุษย์มีอิสระที่จะน าตนเองและพ่ึงตนเองได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท าประโยชน์ให้
สังคม มีเสรีภาพในการเลือกท าสิ่งต่าง ๆ ที่จะไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
นี้เสนอแนะว่า.ควรให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทั้ง.3 ด้าน.พัฒนาไปพร้อมๆ.กัน.คือ.ด้านความรู้.(Cognitive) 
ด้านเจตคติ (Affective) และด้านทักษะ (Psychomotor) คือ ครูต้องฝึกให้ผู้เรียน รู้จักคิด รู้จักใช้
เหตุผล มีความชื่นชม และมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน และให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า กิจกรรมต่าง.ๆ   
ด้วยตนเอง 
 จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แนวคิดมาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ตาม แนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม.และแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม.คือ.คนทุกคนมีธรรมชาติภายใน
ที่ใฝ่ใจใคร่รู้ใคร่เรียน.เพ่ือก่อให้เกิดสภาพสมดุล.ดังนั้นการที่เด็กได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท าประโยชน์ให้สังคม มีเสรีภาพใน
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การเลือกท าสิ่งต่างๆ ที่จะไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ควรให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทั้ง 3 ด้าน.พัฒนาไป
พร้อมๆ กัน คือ ด้านความรู้ (Cognitive) ด้านเจตคติ (Affective) และด้านทักษะ (Psychomotor) 
คือ ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล มีความชื่นชม และมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน และให้
ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 2.1.5 หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ดังนี้ 
 อุดม ธาระณะ (2553) จากหลักการดังกล่าว สรุปได้ว่า.หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นต้องเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
เลือกในสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ความสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคนอื่น ๆ (2545) 

   1..ด้านหลักสูตร.กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีความสมดุลในเนื้อหา
สาระ ทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์.และให้มีการบูรณาการเนื้อหา
หลากหลายที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ 
 1.1 เนื้อหาเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 

1.2 เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
 1.3 เนื้อหาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา .เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 
 1.4 เนื้อหาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
              2..ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต ดังข้อมูลที่ระบุไว้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้สรุปถึงลักษณะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ ดังนี้ 
 2.1) มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
 2.2) ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
 2.3) จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
 2.4) มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
 2.5) จัดการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
  2.6) จัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ด้วย 
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 3..ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลายวิธี ได้แก่ 
การสังเกตพฤติกรรม การเรียนและการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงานการทดสอบ การสัมภาษณ์ 
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรู้ได้หลายแบบ ไม่เพียงแต่
ความสามารถทางผลสัมฤทธิ์การเรียนซึ่งวัดได้โดยแบบทดสอบเท่านั้น  การวัดและการประเมินผล  
การเรียนรู้แบบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจากผลการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในด้านต่างๆ      
ได้ชัดเจนมากข้ึน 
  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2545) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องค านึงถึง 
 1. ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน.(Learners Needs Interests) เป็นส าคัญ 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participation) ในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 3. เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructionism) กล่าวคือให้
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง (Experiential Learning) สามารถวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) และสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Inquiry) 
 4. เป็นการพ่ึงพาตนเอง (Autonomy) เพ่ือให้เกิดทักษะที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนได้ (Metacognition) กล่าวคือรู้วิธีคิดของ
ตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างเหมาะสม ไม่เน้นที่การจดจ าเพียงเนื้อหา 
 5. เน้นการประเมินตนเอง (Self Evaluation) ซึ่งแต่เดิมครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผล 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้
ชัดเจนขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อย และพร้อมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมิน
ในส่วนนี้เป็นการประเมินตามสภาพจริง และใช้แฟ้มสะสมงานเข้าช่วย 
 6. เน้นความร่วมมือ (Cooperation) ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีหนึ่งที่ควรใช้ก็คือการเรียนแบบร่วมมือ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น TGT, Jigsaw, STAD เป็นต้น 
 7. เน้นรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ซึ่งอาจจัดได้ทั้งในรูปที่เป็นกลุ่มหรือเป็น
รายบุคคล 
  ทิศนา แขมมณี (2545) เสนอหลักการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไว้ ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ (Construct) หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ 
(Constructivism) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพ่ือน สื่อ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 3. การมีส่วนร่วมทางกาย (Physical Participation) หมายถึง ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกายในการท ากิจกรรมลักษณะต่าง ๆ 
 4. การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) หมายถึง ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
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 5. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application) หมายถึง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  ชนาธิป พรกุล (2544) ได้น าหลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปาซึ่งเป็นหลักการ   
ที่น ามาใช้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี ดังนี้ 
 1. C มาจากค าว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิด การสรรสร้างความรู้
ได้แก่.กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง .ซึ่งท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ .และเกิด         
การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 2. I มาจากค าว่า Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ได้แก่ กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น ครู เพ่ือน ผู้รู้ หรือ  
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งความรู้และสื่อประเภทต่างๆ กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมทางสังคม 
 3..P.มาจากค าว่า.Physical Participation.หมายถึง.การมีส่วนร่วมทางร่างกายได้แก่
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ 
 4. P มาจากค าว่า.Process.Learning.หมายถึง.การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เป็นทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนท าเป็นขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มกระบวนการแสวงหา
ความรู้ เป็นต้น กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 5..A.มาจากค าว่า .Application.หมายถึง .การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่กิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน.กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้หลายอย่างแล้วแต่
ลักษณะของกิจกรรม 
  สนอง อินละคร (2544) ได้เสนอหลักการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ไว้ดังนี้ 

 1..ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
 2..เนื้อหาวิชามีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ .การเรียนรู้ที่ส าคัญและ        
มีความหมายขึ้นกับสิ่งที่สอน (เนื้อหา และวิธีที่ใช้สอน เทคนิคการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้) 
 3..การเรียนจะประสบผลส าเร็จ หากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4..สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนจะช่วยให้เกิดการเจริญงอกงาม .และช่วยส่งเสริม      
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 5..ครู คือ ผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งการเรียนรู้ กล่าวคือ ครูเป็นผู้คอยแนะน า
และสามารถค้นคว้าหาวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน 
 6..การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ.ด้าน.ทั้งด้านความรู้ความคิด 
ด้านการปฏิบัติและด้านอารมณ์หรือความรู้สึก 
 7..ผู้เรียนมีโอกาสมองเห็นความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจตนเองควบคุมตนเองได้
มากขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมกับ
เหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น 
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  ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2541) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 1. ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct) ดังนี้ 
  1.1) แสวงหาข้อมูล 
 1.2) ศึกษาท าความเข้าใจ 
 1.3) คิดวิเคราะห์ 
 1.4) ตีความ 
 1.5) แปลความ 
 1.6) สร้างความหมายแก่ตนเอง 
 1.7) สังเคราะห์ข้อมูล 
 1.8) สรุปข้อความรู้ 
 2. ให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด (Participation) 
 3. ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู้ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
 4..ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ .“กระบวนการ”.ควบคู่ไปกับ.“ผลงาน/ข้อความรู้ที่สรุปได้” 
(Process/Product) 
 5. ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (Application) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นต้องเน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 2.1.6 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้เรียน (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2545) 
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.  การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียนการพัฒนาทั้งระบบ
ของโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
คุณภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนก าหนดดังนั้นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบของ
โรงเรียนประกอบด้วย 

     1)..การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง
ชัดเจน 
 2)..การก าหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
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    3) การก าหนดแผนการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนสอดคล้องกับ
เป้าหมาย และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
 4) การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
 5) การจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพจากภายนอกอย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ดังนั้นในการด าเนินการของโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม .ได้แก่ร่วม
ก าหนดเป้าหมายและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร่วมประเมินผล เป็นต้น 
 2.  การจัดการเรียนรู้ 

 องค์ประกอบด้าน .“การจัดการเรียนรู้”.นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึง      
การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้
บทบาทของครูและบทบาทของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นส าคัญจะท าได้ส าเร็จ
เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน .ได้แก่ครูและผู้เรียน.มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
ความหมายของการเรียนรู้ดังสาระท่ี ทิศนา แขมมณ ี(2544) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 1).การเรียนรู้ เป็นงานเฉพาะบุคคลท าแทนกันไม่ได้ครูที่ต้องการให้ผู้ เรียนเกิด        
การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 
 2).การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ต้องมีการใช้กระบวนการคิดสร้างความ
เข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท าความเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ 
 3).การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมเพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดได้หลายแง่
หลายมุมท าให้เกิดการขยาย เติมเต็มข้อความรู้ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามที่สังคม
ยอมรับด้วย ดังนั้นครูที่ปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับบุคคลอ่ืนหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 4).การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน.เป็นความรู้สึกเบกิบานเพราะหลุดพ้นจากความ
ไม่รู้ น าไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีก เพราะเป็นเรื่องน่าสนุก ครูจึงควรสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้หรือคับข้องใจบ้าง ผู้เรียนจะหาค าตอบเพ่ือให้หลุดพ้นจากความข้องใจ และเกิดความสุขขึ้น
จากการได้เรียนรู้เมื่อพบค าตอบด้วยตนเอง 
 5).การเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ครูจึง
ควรสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 
 6).การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รู้มากขึ้นท าให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับรู้ผลการพัฒนาของตัวเขาเองด้วย 
 จากความหมายของการเรียนรู้ที่กล่าวมา ครูจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
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3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
5) ความมีเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ 
7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
10) การมีจุดมุ่งหมายของการสอน 
11) ความเข้าใจผู้เรียน 
12) ภูมิหลังของผู้เรียน 
13) การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
14) .การเรียนการสอนที่ดี เป็นพลวัต .(Dynamic).กล่าวคือ .มีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิค 
วิธีการ 

15) การสอนสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป 
16) การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 3. การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   องค์ประกอบสุดท้ายที่ส าคัญและนับว่าเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมที่เน้นเนื้อหาสาระ
เป็นส าคัญ และสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ก็เพ่ือ
เน้นให้มีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
  1. การเรียนรู้อย่างมีความสุข เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค านึงถึงการท างานของสมองที่ส่งผลต่อกาเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศของการเอ้ืออาทรและเป็น
มิตร ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
  2. การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ.“เรียน
ด้วยสมองและสองมือ” เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือ
ค าถามก็ตาม และได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญคือ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล 
  3. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนเป้าหมาย
ส าคัญด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกโรงเรียน ทั้งที่เป็นเอกสาร วัสดุสถานที่สถานประกอบการ บุคคลซึ่งประกอบด้วยเพ่ือน    
กลุ่มเพ่ือน วิทยากร หรือผู้เป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
  4. การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้าน 
ต่าง ๆ ได้สัดส่วนกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ความดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชาที่
จัดให้เรียนรู้ 
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 5. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจของ
ผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า ทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่ส าคัญคือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้จัดการเรียนรู้จึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่าถนัดที่จะเรียนรู้แบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง นอกจากผู้เรียนจะได้ฝึกด้านการจัดการแล้วยังได้ฝึกด้านสมาธิความมีวินัยในตนเอง  และ
การรู้จักตนเองมากขึ้น 
  เมื่อครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแล้ว และมีความประสงค์จะตรวจสอบว่า
ได้ด าเนินการถูกต้องตามหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่ครูสามารถ
ตรวจสอบด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานที่ 8 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 1..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
 2..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 3..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหา
ค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 4..มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 5..มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 6..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา 
 7..ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 
 8..มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 9..มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือร้นในการไป
โรงเรียน 
  ชนาธิป พรกุล (2544) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางไว้ ดังนี้ 
 1..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
 2..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ 
คิดอย่างหลากหลาย สร้างสรรค์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 3..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ
แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 
 4..มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอน 
 5..มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
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 6..มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน .ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
 7..ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบกลุ่ม 
 8..มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 9..ผู้เรียนรักโรงเรียนของตนเองมีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียน 
  กรมวิชาการ (2543) ได้สรุปตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียน 
 1.1) นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2) นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตน 
 1.3) ผู้เรียนท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
 1.4) ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนแสดงออก
อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 

 1.5) ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบแก้ปัญหาทั้งด้วยตนเอง และร่วมด้วย
ช่วยกัน 
 1.6) นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 1.7) นักเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข 
 1.8) ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน 
 1.9) ผู้เรียนฝึกประเมินตน ปรับปรุงตนเองเสมอ 
 2. ตัวบ่งชี้การสอนของครู 
 2.1) ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 

 2.2) ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ 
 2.3) ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

 2.4) ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 

2.5) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิดฝึกท าและปรับปรุงตนเอง 
2.6) ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มพร้อมทั้งสังเกตจุดดีจุดด้อยเ พ่ือ 

ปรับปรุง 
2.7) ครูใช้เสื่อการสอนเพ่ือฝึกฝนการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 
2.8) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตจริง 
2.9) ครูฝึกฝนกิริยามารยาท และวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
2.10) ครูสังเกตและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  สรุปว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดการให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
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เกิดความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
 
2.2 การด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งคนหนึ่ง ที่จะผลักดันการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญไปสู่ความส าเร็จ .เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่จะต้องคอย
อ านวยการอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ และรับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
ทั้งค าพูดและการปฏิบัติ.ซึ่งมีนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เสนอ
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและหากผู้บริหารสามารถปฏิบัติตามบทบาทดังกล่าวแล้ว ย่อมท าให้การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญประสบความส าเร็จ ซึ่งขอน าแนวคิดของแต่ละท่านมาเสนอ ดังต่อไปนี้  
 วันทนา เมืองจันทร์ (2544) ได้สรุปบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการ ได้แก่  
 1.1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.2 การพัฒนางานและพัฒนาหลักสูตร 
 1.3 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 1.4 การนิเทศภายในเชิงพัฒนา 
 2. บทบาทในการบริหาร/จัดการคุณภาพการศึกษา ในด้าน 

2.1 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.2 การจัดระบบของการสื่อสารของบุคลากรในสถานศึกษา 
2.3 การจัดวางระบบสารสนเทศ 
2.4 การจัดระบบการบริหารงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
2.5 การจัดระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบเพื่อประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 

 3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้แก่ 
การสร้างสรรค์และพัฒนาในด้าน 
                3.1 การสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในตัวผู้บริหารแก่ผู้เรียนครูผู้สอนและ
ชุมชน 
                3.2 การสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา 
                3.3 การสร้างและพัฒนาทีมงาน 
                3.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 4. บทบาทในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5. บทบาทในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลแบบมีส่วนร่วม 5 ระดับ 
 6. บทบาทในฐานะนักพูดที่มีศิลป์ และผู้ฟังที่ด ีได้แก่ 

6.1 การเป็นนักพูดที่มีศิลป์ 
6.2 การเจรจาต่อรอง 
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6.3 การเป็นผู้ฟังที่ด ี
 กระทรวงศึกษาธิการ.(2542) ได้ก าหนดบทบาทของบริหารโรงเรียนในการจัดการเรียน การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ว่า 

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาจัดท าหลักสูตร 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมกันจัดการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
5. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้รู้และเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
7. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
8. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้เสนอแนะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ดังนี้ 

1..ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้โดยสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมกับครูและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2..ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนไว้ในธรรมนูญโรงเรียนที่มีแผนงานใน  
การปฏิรูปการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

3..น าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา 
4..บริหารจัดการให้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ครูผู้สอนมีเสรีในการคิด .พัฒนารูปแบบ   

การเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครู การท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาผล 
การเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 

5..พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ .สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นห้องเรียน 

6..จัดให้มีระบบนิเทศภายใน ช่วยเหลือครูในด้านหลักสูตร.และการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ก าหนดนโยบายของโรงเรียน 
1.2 ก าหนดความต้องการจ าเป็นด้านต่าง ๆ 
1.3 จัดท าแผนงานโครงการ 

2. การพัฒนาบุคลากร 
2.1 การปรับกระบวนทัศน์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ 

3. การเตรียมสิ่งสนับสนุน 
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3.1 การเตรียมแหล่งค้นคว้าส าหรับผู้เรียน 
3.2 การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์

4. การบริหารและบริการหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การจัดให้มีรายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย 
4.2 การจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
4.3 การจัดบรรยากาศเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4.4 การจัดบริการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 
6. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

6.1 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
6.2 สนับสนุนให้ครูผู้สอนท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะ 

7. การจัดระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การน าผลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนาการ 
 สมบัติ  คชสิทธิ์ (2551) กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบายของสถานศึกษา โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นนโยบายและเป้าหมายส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จ บุคลากรทุกคนจะต้องรับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และสนับสนุนการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างจริงจัง 
  1.2 การก าหนดความต้องการจ าเป็นต่างๆ การเตรียมการให้เกิดความพร้อมใน       
การจัดการเรียนการสอน ควรได้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
สภาพการจัดการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของครูรวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   
ทุกด้าน เพ่ือก าหนดความต้องการจ าเป็น (Need) ในการพัฒนาว่าสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ
เตรียมในดานใดบ้าง เพ่ือที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน แล้วพบว่าครูขาดเทคนิค ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขาดสื่อการเรียนการสอน ก็จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินกรแก้ปัญหาหรือการพัฒนา     
ทีเ่หมาะสมและไปได้มากท่ีสุด 
  1.3..การจัดท าแผนงานโครงการ เมื่อระบุความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาและ
ทางเลือกในการด าเนินการที่เหมาะสมแล้ว จะเป็นการจัดท าแผนงานโครงการที่จะกระท าเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ประสบความส าเร็จ
โครงการอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม เช่น การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ .การผลิตสื่อนวัตกรรมหรือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน .เช่น.การนิเทศ             
ติดตามผล เป็นต้น 
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 2. การพัฒนาบุคลากร คน คือ หัวใจของการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญเบื้องต้นของการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือให้แผนงานโครงการบรรลุจุดมุ่งหมายขั้นตอนของ        
การพัฒนาบุคลากรอาจประกอบด้วย 
               2.1 การปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
เนื่องจากแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเห็นว่ายากท่ีจะน าไปสู่การปฎิบัติจริง บางคนมองว่าเป็นสิ่งยุ่งยาก  
ต้องใช้สื่อและเวลามากในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการปฎิเสธ ไม่ยอมรับไม่ยอมเรียนรู้และ          
ไม่น าไปใช้  การสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
จากแนวทางแบบเดิมที่มุ่งการบอกเล่าเนื้อหา เน้นบทบาทครู มาสู่วิธีใหม่ซึ่งยอมรับกันว่าสามารถ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนได้ จึงเป็นความจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ       
ให้ส าเร็จ.เพ่ือให้ครูเห็นความส าคัญของแนวคิดนี้.เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
จริงจังบุคลากรที่ต้องได้รับการปรับกระบวนทัศน์ตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นดังกล่าวเพ่ือให้มีการปฏิบัติและ
การสนับสนุนอย่างจริงจัง เทคนิควิธีในการปรับกระบวนทัศน์อาจใช้การระดมพลังสมอง การประชุม
ชี้แจง.การศึกษาดูงาน.การประชุมปฏิบัติการ.ฯลฯ 

   2.2 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ เมื่อครูผู้สอนเกิดความ
ตระหนักและยอมรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ ว ควรจัดให้มี  
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่ครูสอนในเรื่องที่ได้ก าหนดเป็นความต้องการจ าเป็นไว้ไม่ว่าจะเป็น  
เทคนิค ทักษะ และวิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมและวิธีการสอนการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
การจัดให้ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ควรกระท าอย่างจริงจัง ใช้การฝึกปฎิบัติด้วยวิธีการ
หลากหลาย ให้ครูได้ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดความช านาญ ความมั่นใจ ฝึกให้ครูได้ท างานเป็นคณะ  
ร่วมกันออกแบบวิธีการสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของตนและเพ่ือน  
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง รู้จักการยอมรับฟังผู้อ่ืน และสามารถน าเทคนิควิธีการและความรู้
ด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้ 
 3. การเตรียมสิ่งสนับสนุน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการอ านวยความสะดวกใน    
การเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในลักษณะต่างๆ และ
เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการสอนหลากหลาย  น่าสนใจสิ่ง
สนับสนุน ในที่นี้ประกอบด้วย 
         3.1 การเตรียมแหล่งค้นคว้าส าหรับผู้เรียน เช่น ห้องสมุด ศูนย์หนังสือ ศูนย์วิทยุบริการ  
ห้องโสตทัศนศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งควรเป็น
สถานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่เป็นระบบ สะดวก ง่ายต่อการค้นคว้าการเลือกใช้ทั้งใน
ส่วนที่เป็นเอกสารและไม่ใช้เอกสาร เป็นสถานที่สะอาดสงบ มีสื่อหลากหลายน่าเข้าไปใช้บริการ 
          3.2 การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จะเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ท า และแสดงออก ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติด้วย
ตนเอง  ซึ่งต้องอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้
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พร้อมให้ครูสามารถเลือกใช้ เตรียมหรือจัดท าเพ่ือเติมได้อย่างสะดวกและให้ผู้เรียนได้ใช้คิดค้นปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
 4. การบริหารและบริการหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารและบริหาร
หลักสูตรให้เอื้อและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งที่ส าคัญที่
จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ ด้วยตนเองโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการบริหารและบรการหลักสูตรในลักษณะต่อไปนี้ 
      4.1.การจัดให้มีรายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือสนองความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจที่แตกต่างกันไปของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกสิ่งที่จะเรียนด้วย
ตนเอง โดยเน้นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะด้านต่างๆ.ที่ส าคัญจ าเป็นครบถ้วน 
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา.หรือทักษะ         
การสื่อสาร 
      4.2 การจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมตามระเบียบฯ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแก้ปัญหา กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และกิจกรรมอิสระของผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมนอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมตามวาระส าคัญวันส าคัญ  
กีฬาสี  กิจกรรมหลังเคารพธงชาติ  หรือการแสดงความสามารถต่างๆ ควรให้ผู้เรียนได้มีบทบาทใน
การด าเนินการ ตั้งแต่วางแผนเลือกวิธีด าเนินกิจกรรม ด าเนินการและประเมินผล โดยเน้นให้ผู้เรียนได้
ปฎิบัติจริง  มีบทบาทส าคัญในการแสดงออกอันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
ด าเนินกิจกรรม  ซึ่งจะช่วยสนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
       4.3 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
โรงเรียนควรมุ่งเน้นการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้มีความเป็นวิชาการบวกกับความเป็นระเบียบ  
สวยงามท้าทายให้ผู้เรียนค้นคว้า แสนวงหาความรู้  เช่น จัดอุทยานการศึกษา จัดสวนในวรรณคดี   
จัดป้ายความรู้ตามบริเวณต่างๆ จัดสวนหนังสือ ป้ายนิเทศ เครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมข้อความรู้
ง่ายๆ เช่น นาฬิกาทราย กังหันลมซึ่งจะให้ความสวยงามและความรู้ในเวลาเดียวกันรวมทั้งจัด      
การแสดงความสามารถของผู้เรียนในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกในทักษะด้านต่างๆ 
          4.4 การจัดบริหารแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับโรงเรียนควรด าเนินการให้มีการแนะแนวที่มีประสิทธิผล เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และสามารถช่วย
แก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยจัดให้ครูมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวประจ าที่ห้อง
แนะแนวอย่างเพียงพอ  จัดห้องแนะแนวให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน มีศูนย์สารสนเทศการศึกษา  
อาชีพ และการปรับตัวที่มีข้อมูลทันสมัย ทันเหตุการณ์ จัดให้ครูทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการแนะแนว  
จิตวิทยาการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาต่างๆ     
มีการติดตามผลผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ใช้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียนทุกวิชาและเน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการของผู้เรียน 
 5. การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอน
หนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนรวมทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ว่าเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้ฝึก
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คิด ท า  แสดงออก และแก้ปัญหาการเรียนการสอนจะเน้นกระบวบการควบคู่ไปกับเนื้อหาข้อความรู้  
ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิม  โรงเรียนจะต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจ  สนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งรวมมือในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลในทางปฎิบัติอย่าง
จริงจัง นอกจากนี้ ควรมีประชาสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือด้านวัสดุ อุกปรณ์ หรือเปิด
โอกาสให้ใช้สถานที่ประกอบการเป็นแหล่งศึกษาดูงานท ากิจกรรมตามความเหมาะสมด้วย  
 6. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อเตรียมการด้านต่างๆ พร้อมแล้วครูผู้สอนก็จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ได้วางแผนไว้.เพ่ีอให้แนวคิดเกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
        6.1.จั ดตั้ งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา เ พ่ือให้             
การด าเนินการเป็นไปในเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มีผู้รับผิดชอบ ดูแลอ านวยความสะดวกให้การจัด   
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิผล โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
รับผิดชอบ.โดยก าหนดให้มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
               1. ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย       
การพูดคุย รับฟังปัญหาอุปสรรค ให้ค าแนะน า และรว่มแก้ไข 
               2. อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งสนับสนุน   
ด้านต่างๆ การอ านวยความสะดวก เรื่องห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ตารางเวลา ฯลฯ 
               3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               4. ให้แรงเสริม ขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอน ยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความส าเร็จ
และให้ก าลังใจคนอ่ืนๆ ให้เกิดความมานะ อดทนในการสอนซึ่งจะต้องใช้เวลา และความพยายาม
อย่างมาก 
                5. ประเมินผลการด าเนินงาน 

  6.2.สนับสนุนให้ครูผู้สอนท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะ เพ่ือให้ครูผู้สอนรู้สึกว่าตนเอง
ไม่ได้โดดเดียวหรือท างานตามล าพัง แต่มีเพ่ือนคอยปรึกษาหารือ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี
ขั้นตอนการท างานกลุ่ม ดังนี้ 
          1. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือระดมความคิดในงาน
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน น าแผนมาอภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณาความเป็นไปได้ปัญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ วิเคราะห์ความน่าสนใจและการเน้นให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติและร่วมกันปรับปรุง
แก้ไขแผนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
          2. การด าเนินการจัดกิจกรรมพร้อมๆ กัน เพ่ือให้ครูรู้สึกว่ามีเพ่ือนร่วมคิดร่วมท า
จริง  มีที่ปรึกษาคอยช่วยแก้ไข ปรับปรุงเมื่อปัญหาอุปสรรค 
          3. การน าผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
         4. การสรุปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรด าเนินการหลังจาก
วิเคราะห์หาข้อสรุปของการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งแล้ว ควรได้มีการร่วมกันคิด และเขียนแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่ควรด าเนินการในครั้งต่อไป 
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 7. การจัดระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม เป็นขั้นตอนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนตามหัวข้อ 6.1 ซึ่งจะด าเนินการหลังจากได้วางแผนนิเทศ
ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือตรวจสอบ
ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ เพียงใด ประสบความส าเร็จ หรือมีอุปสรรคใด
เกิดข้ึน และได้มีการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อมาหรือไม่ รวมทั้งเข้าไปให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่
จะประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งสามารถพิจารณาจากผลการด าเนินการที่   
ก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ 

 9. การน าผลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน    
เป็นการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการด าเนินการทั้งในส่วนของ
การเตรียมการด้านต่างๆ และการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรง
ประเด็น ให้การด าเนินการครั้งต่อไปประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  
 จากแนวคิดทางทฤษฎีและผลของการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ.การด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1. การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

2. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

3. การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ     

4. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอน
ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ     

5. การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
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 จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางด้านการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามา
วิเคราะห์เพ่ือดูความต่างของการด าเนินงานและสังเคราะห์เป็นแนวคิดที่จะได้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้   
โดยบทบาทที่คล้ายคลึงกันหรือสามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ด้วยกันเพ่ือให้มี
ความครอบคลุมมากขึ้น จึงได้การด าเนินงานของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   การวางแผน ถือเป็นบทบาทส าคัญของผู้บริหารเป็นอันดับแรกซึ่งมีบุคคลต่างๆ ได้ให้
ความหมายไว้เป็นจ านวนมาก เช่น คูนยส์ และดอนเนล (Koontz & O’ Donnell, 1968) ได้กล่าว  
ไว้ว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้า ว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไร และใครเป็นผู้ท าเป็น
สะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างปัจจุบันและอนาคต วอล์ทแมน (Waltman, 1981) ให้ความหมายไว้ว่า 
การวางแผน คือ ความพยายามขององค์การในการก าหนด การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
การคาดคะเนถึงเงื่อนไขและทรัพยากรต่างๆ .การพิจารณาทางเลือกเพ่ือใช้ทรัพยากรและ            
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วน คเนเซวิช (Knezevich, 1984) ได้ให้ความหมาย  
ไว้ว่า เป็นการเตรียมการอย่างมีจุดมุ่งหมายในการไปสู่จุดหมายปลายทางของการตัดสินใจที่จะเป็น
พ้ืนฐานของการด าเนินงานต่อไป 
 การวางแผน ถือเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่มีความส าคัญเป็นอันแรก เป็นการก าหนด
ทางเลือกในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ    
การวางแผนไม่ใช่การตัดสินใจในอนาคต แต่เป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต (ผจญ กุณา, 
2540) การวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการบริหารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน       
(ธงชัย สันติวงษ์, 2534) เพราะเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
พิจารณาเลือกผู้ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม พิจารณาอนุมัติให้ข้อเสนอแนะหรือทางเลือกต่างๆ ดังเช่น 
ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2542) ได้ก าหนดภารกิจเกี่ยวกับ การวางแผนไว้ว่า การวางแผนจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือปัญหาของการจัดการศึกษา การออกแบบและ
ปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การก าหนดวัตถุประสงค์นโยบาย เป้าหมาย         
การก าหนดเทคนิคและวิธีการต่างๆ การประมาณการความต้องการทรัพยากรการจัดท าแผนงาน
โครงการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับที่ วิโรจน์ สารัตนะ (2539) ได้กล่าวว่า     
การวางแผนเป็นแนวทางที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดการกระท าที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดย
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เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์เป้าหมาย ความจ าเป็น หรือปัญหาก่อนจากนั้นจึงก าหนดวัตถุประสงค์
ซึ่งเป็นสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อหมดสภาพปัญหา และก าหนดแนวทางการกระท าให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญคือการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้
หลาย ๆ.ทาง.การเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด.การน าแนวทางแก้ปัญหาที่เลือกไปจัดท าแผน    
การน าแผนที่จัดท าไปปฏิบัติแล้วประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแผน
ต่อไป 
 วัฒนาพร ระงับทุกข ์(2541) ได้เสนอแนวทางการวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เป็นนโยบายและเป้าหมายที่ส าคัญของโรงเรียนที่
บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ นั่นคือทุกคนจะต้องรับทราบ ร่วมมือ 
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจัดการวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.2.1.1 การวางแผนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องร่วมกับผู้เกี่ยวข้องก าหนดความต้องการจ าเป็นศึกษา
สภาพปัจจุบันของปัญหาและรวบรวมข้อมูล.วิเคราะห์และตรวจสอบข้อบกพร่องรวมทั้งออกแบบ
ปรับปรุงร่างวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2542) 
ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญตามที่
พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ . พ .ศ ..2542. และที่ แก้ ไ ข เ พ่ิม . (ฉบับที่ .2) พ .ศ ..2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) บัญญัติไว้ว่า ลักษณะของหลักสูตรต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของแต่ละบุคคล      
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาทในการวางแผน เพ่ือจัดท า
สาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่เหมาะสม ได้ก าหนดไว้ว่า หลักสูตรมี 2 ส่วน คือ หลักสูตรที่เป็นแกนกลาง เพ่ือความ
เป็นไทยเพ่ือความเป็นพลเมืองดีของชาติและเพ่ือการศึกษาต่ออีกส่วนหนึ่ง คือ หลักสูตรท้องถิ่นที่
น าเอาสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นหลักสูตร 
ซึ่งจะเกิดจากสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ร่วมกันจัดท าขึ้นหรือพัฒนาขึ้น นอกจากนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมีความรู้และเข้าใจถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถ
วางแผน ร่วมกับครูและผู้เกี่ยวข้องจัดได้ ซึ่งการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผู้กล่าวไว้
หลากหลาย แต่โดยสาระแล้วคล้ายคลึงกัน เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ได้ก าหนดไว้ว่า 
ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยต้องจัดสภาวะแวดล้อม  บรรยากาศ รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ.ให้หลากหลาย เพ่ือให้เอ้ือต่อความสามารถและความสนใจของบุคคล เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ  โดยเหมาะสมกับวัย
และทุกสถานที่ต้องถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การเรียนต้องมุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญจึงต้องจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีนิสัยรัก
การเรียนรู้ และใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
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  2.2.1.2 การวางแผน การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

         บรรยากาศและสภาพแวดล้อมนับว่ามีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างยิ่งซึ่ง สมยศ นาวีการ (2539) ได้ให้ความหมายว่า บรรยากาศเป็นการรับรู้
หรือความรู้สึกต่อลักษณะที่มองเห็นได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและบุคลิกภาพของบุคคล  การรับรู้
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน .โดยบรรยากาศสามารถรับรู้ได้จาก
คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม.บรรยากาศจะเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อการท างานของบุคคล.ส่วนบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
การเรียนการสอนได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่ครูมีอ านาจในชั้นเรียน ครูถือว่าตนเองมีความรู้มากที่สุด
ผู้เรียนมีหน้าที่รับและปรับตัวให้สอดคล้องกับเนื้อหา ความรู้และวิธีการของครูสถานศึกษาจึงไม่เป็น
โรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ แต่เป็น “โรงสอน” บรรยากาศของการเรียนอับเฉา น่าเบื่อหน่าย ยึดหลักสูตร
เป็นหลักเกณฑ์เนื้อหาสาระทั้งหมด การสอบและคะแนนเป็นสิ่งพิพากษาความส าเร็จทุกคนเครียด 
การเรียนการสอนใช้วิธีบรรยาย.นักเรียนท่องจ าเนื้อหา.เชื่อฟัง.นั่งนิ่ง.การเรียนรู้เกิดเฉพาะในห้องเรียน
บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ขาดความสัมพันธ์กับชีวิตและชุมชน.ห่างไกลธรรมชาติ.เกิดความ
แปลก.แยกจากสังคม.ห่างไกลแหล่งเรียนรู้และครอบครัว .ชุมชนไม่มีโอกาสร่วมคิด.ร่วมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้.(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) ปัจจุบันบรรยากาศการเรียนรู้ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน ค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เด็กเป็น ผู้ค้นพบองค์ความรู้เด็กได้
ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม.ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง.(กระทรวงศึกษาธิการ,.2542).บทบาทครูต้องเปลี่ยนไป 
กลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เป็นกัลยาณมิตรคอยแนะน า กระตุ้นให้ก าลังใจ ยั่วยุให้เกิดการใคร่เรียน 
ใคร่รู้ (เยาวภา ทนันชัยบุตร, 2542) บรรยากาศเป็นแบบประชาธิปไตย ทุกคนเชื่อมั่น เคารพใน
ศักดิ์ศรีของกันและกัน ทุกคนมีอิสระเสรีภาพทางความคิด ต่างฝ่ายยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและ
กัน ร่วมมือท างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องก าหนด
วิธีการ หาแนวทางร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง วางแผนก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือ
พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.1.3 การวางแผนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับความเจริญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ด าเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง  โลกได้กลายเป็นแหล่งความรู้อัน
มหาศาลที่บรรจุเต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ท าให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้หลายๆ ช่องทาง หลายๆ รูปแบบ และวิธีเรียน ซึ่งสื่อดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจได้ .(กระทรวงศึกษาธิการ ,.2542).สื่อวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงพลอยมีความหลากหลายไปด้วย ดังที่ วารินทร์ รัศมีพรหม (2531) ได้จ าแนก
สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
 1)..วัสดุสามมิติเช่น ของจริง หุ่นจ าลอง ลูกโลก กระบะทราย 



32 
 

2)..ทัศนวัสดุประเภทไม่ฉาย เช่น กระดานด า ภาพพลิก แผ่นป้ายส าลี บัตรค า
แผนที่ การ์ตูน ป้ายนิเทศ แผ่นป้ายแม่เหล็ก ป้ายไฟฟ้า แผนภูมิ แผนสถิติ (Graphs) ภาพโครงร่าง
(Diagrams) รปูภาพและวัสดุลายเส้น (Picture and Graphic Material) 

3)..ทัศนวัสดุประเภทฉาย เช่น แผ่นใส สไลด์ฟิล์มสตริป ภาพทึบแสง 
4)..สื่อประเภทเสียง เช่น แผ่นเสียง โทรทัศน์ช่วยสอน เทปตลับขนาดเล็ก เทป 

8 ช่องทาง (Cartridge) แผ่นการ์ดเสียง (Audio Card) ไมโครโฟน วิทยุ 
5) สื่อประสม เช่น สไลด์ประกอบเสียง โทรทัศน์ช่วยสอน (ITV) คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน .(CAI). Interactive.Video.ชุดสื่อประสม . (Multimedia.Kit).ศูนย์การเรียน .(Learning 
Center) กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม 

6) โทรทัศน์และภาพยนตร์เช่นโทรทัศน์ออกอากาศ (Broadcasting) โทรทัศน์
ประกอบการสอน.(Instructional.Television).โทรทัศน์วงจรปิด .โทรทัศน์สัญญาณไมโครเวฟ 
โทรทัศน์สัญญาณดาวเทียม.โทรทัศน์ตามสาย.(Cable.Television) 

7) การจัดสถานที่ การจัดตั้งและการใช้เครื่องมือสื่อการสอน เช่น การจัดเครื่อง
เสียง เครื่องฉาย และการจัดสภาพแวดล้อมในการใช้อุปกรณ์ 

8) เทคโนโลยีการสอน เช่น บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction)
โปรแกรมการสอน (Programmed Tutoring) 
  9) เกมและสถานการณ์จ าลองเ พ่ือการสอน  (Instructional.Games.and 
Simulation) 
  10)  คอมพิว เตอร์ เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอน . เช่ น . อุปกรณ์คอมพิว เตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ในการบริหาร 

11) อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) (Multiplex Phone) 
(Facsimile Fax) 

12) การศึกษาทางไกล (Distance Education) 
13) โทรทัศน์เพื่อการสอนบรรยาย (Telelecture) 
14) โทรทัศน์ผ่านสัญญาณวิทยุ (Radiophone) 
15) โทรประชุม หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) 
16) นวัตกรรมการศึกษา (Education Innovation) 

  2.2.1.4 การวางแผนเกี่ยวกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครู หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ส่วน
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การจัดกระบวนการ เรียนการสอน .การนิ เทศ .และการบริหารการศึกษาของโรง เรี ยน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน
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การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งบุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนในฐานะคณะกรรมการ
โรงเรียน เมื่อผู้บริหารที่ต้องการเห็นความส าเร็จของการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
ต้องหาทางให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความส าคัญและให้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542) ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะต้องวางแผนในการส่งเสริม พัฒนาบทบาทครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หาทาง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541) จะต้องมีการก าหนดความ
ต้องการจ าเป็นด้านต่างๆ การเตรียมการให้เกิดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน  ความรู้
ความสามารถของครูรวมถึงวางแผนหาทางสนับสนุนในทุกๆ ด้าน จัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือ
สนับสนุนการจัด  การเรียนการสอน สนับสนุนบทบาทของครู ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้สอดคล้อง 
 สรุปได้ว่า การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง   
มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์วิเคราะห์ตรวจสอบ 
ก าหนดเทคนิค มาตรการ รายละเอียด และจัดท าแผนงานโครงการ ก าหนดวิธีด าเนินงาน ทั้งในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู้และด้านครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประสบความส าเร็จ 
 2.2.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       การพัฒนา เป็นค ากลางๆ เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander, 1974) 
กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือการท าหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ รวมถึงการผลิตเอกสารต่างๆ ส าหรับผู้เรียนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียน
การสอน ถ้าน าการพัฒนาไปใช้กับครูและบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีในการเพ่ิมสมรรถภาพในการ
ท างานของครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ส่วนการพัฒนาด้านสื่อ
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สิ่ง ดังกล่าวดีขึ้น เจริญขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญประสบความส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเอาใจใส่ กระตือรือร้นและส่งเสริม
สนับสนุน สิ่งส าคัญ 4 ด้าน คือ 
  2.2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เนื่องจาก.หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีลักษณะ.ที่
หลากหลาย สามารถตอบสนองความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนได้สาระของหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้สมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตร
อย่างแจ่มแจ้ง นับแต่ความหมายของหลักสูตร ความส าคัญของหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่าง
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หลักสูตรกับการสอน.องค์ประกอบของหลักสูตร ตลอดจนสิ่งที่ก าหนดหลักสูตร (วิชัย.วงษ์ใหญ่, 
2539) 
 2.2.2.2..การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่        
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            บรรยากาศภายในโรงเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประสบความส าเร็จ หรือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนฮอย 
และมิสเกล (Hoy & Miskel,.1982) กล่าวว่า บรรยากาศในโรงเรียน.หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรอ่ืน  ๆ ใน
โรงเรียนมีผลท าให้โรงเรียนเกิดความแตกต่างกัน .นั่นคือบรรยากาศภายในโรงเรียนย่อมมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน เช่นเดียวกับที่คิลเลียน.(Killian,.1968) กล่าวว่าบรรยากาศของ
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อการเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ตลอดจนความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
 2.3.2.3 การพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษา.พ.ศ..2542.และที่แก้ไขเพ่ิมเติม.(ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545 โรงเรียนจะเป็นองค์กรหลักส าคัญของการสร้างความมั่นใจในด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ซึ่งในสภาพปัจจุบันหมายถึง การท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ หรือมั่นใจในผลผลิต และคุณภาพ
ด้านหนึ่งก็คือ สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ดังนั้นห้องสมุดจึงเป็นศูนย์รวมแหล่งวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่ง
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ได้มาตรฐานโดย
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร บรรณารักษ์ครูผู้สอน ต้องร่วม
พัฒนาห้องสมุด ให้ เป็นแหล่ ง เรียนรู้ อย่ างแท้จริ ง . (พริ้ ม เพรา .คงชนะ ,.2543).ทั้ งนี้ เพราะ
ทรัพยากรสารนิเทศมีอยู่อย่างหลากหลายในห้องสมุด ทั้งท่ีเป็นวัสดุสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อเทคโนโลยี 
การคัดเลือกวัสดุดังกล่าวต้องค านึงถึงความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ความทันสมัยประโยชน์และ
คุณค่า และมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย.(พริ้มเพรา คงชนะ, 2543) สื่อที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาก็จะเพ่ิมความส าคัญขึ้นทุกขณะ ดังนั้นครูและผู้บริหารจะต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ให้เข้ากับ
เทคโนโลยีดังกล่าว แต่อย่าลืมว่าไอที เป็นเทคโนโลยีที่มีการลงทุนและมีราคาแพงจึงขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานว่าจะน ามาใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ (ยืน ภู่วรวรรณ, 2543) 
 2.3.2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้เสนอว่า การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเนื่องจาก
แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเห็นว่ายากที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ บางคนมองว่าเป็นสิ่งยุ่งยาก ต้อง
ใช้สื่อและเวลามากในการประกอบกิจกรรม จนก่อให้เกิดการปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่ยอมเรียนรู้การสร้าง
ความตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน ให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เห็นความส าคัญของ
แนวคิดนี้เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง เทคนิค วิธีการปรับกระบวน
ทัศน์ อาจใช้การระดมพลังสมอง การประชุมชี้แจง การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั้น
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ก็จะเป็นการพัฒนาให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง    
การให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกฝนให้เกิด
ทักษะ เกิดความช านาญ จนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม    
การเรียนการสอน ความรู้ความสามารถในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียน  
การสอน การวัดผลประเมินผลการจัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ควรกระท าอย่างจริงจัง ใช้
วิธีการที่หลากหลาย ให้ครูได้ปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ ความมั่นใจ ฝึกให้ครูและบุคลากร
ได้ร่วมกันท างานเป็นคณะ ร่วมกันคิดและออกแบบวิธีสอน แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของ
กันและกัน ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน ฝึกให้รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน สามารถน า
เทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีบทบาทหน้าที่ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนให้ดีขึ้น
การปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนการปรับปรุงจัดหาผลิตสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ การปรับเปลี่ยนทัศนคติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการต่างๆ เช่น อบรม ประชุม ชี้แจง สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้นเพ่ือให้
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3 การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การประชาสัมพันธ์มีความหมายที่หลากหลาย.ดังเช่น.อุดมศักดิ์.เวชราภรณ์ และคณะ

(2538).ได้ให้ค านิยามของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า .เป็นการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ.      
จากหน่วยงานหรือผู้บริหารไปยังกลุ่มชนหรือผู้เกี่ยวข้อง.ด้วยการประชาสัมพันธ์โดยตรงหรือการใช้สื่อ 
ต่างๆ ส่วน อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว (2533) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์โรงเรียน.คือการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่อยู่ในโรงเรียนกับกลุ่มชนที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือกับผู้ปกครอง 
รวมทั้งองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรงเรียนที่โรงเรียนจะต้องรับใช้  หรือให้บริการ
ด าเนินงานอย่างมีแบบแผนต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการไมตรีสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับ เสนีย์ แตงวัง 
(2526) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน
กับประชาชน ส่วน ชม ภูมิภาค (2526) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การปฏิบัติโดยมี  
การวางแผนอย่างดีและปฏิบัติตามแผนนั้น เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ     
มีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน และเกิดกิจกรรมของหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันที่ วิจิตร อาวะกุล (2522) ได้กล่าวว่า.การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานกิจการต่างๆ ของโรงเรียนเพ่ือสร้างชื่อเสียง ความเชื่อถือ เลื่อมใสนิยม 
มั่นใจ เข้าใจให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชนเพื่อเชิญชวนสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลใกล้ชิดสนิทสนม เพ่ือให้
โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการ ลดความขัดแย้ง.ความเข้าใจผิดเนื่องจากการปฏิรูป      
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.เป็นภาระงานที่หนักเป็นเรื่องใหม่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก  
ทุกฝ่าย ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.พ.ศ..2542.และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม.(ฉบับที่.2).พ.ศ..2545.ได้รวมไว้ในมาตรา.9.(5).(6).ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย.คือ.
ครูนักเรียนผู้บริหาร.ผู้ปกครอง.ครอบครัว.และชุมชน.(เรณุมาศ.มาอุ่น.และภาวิณี.ศรีสุขวัฒนานันท์, 
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2542) ซึ่งการที่โรงเรียนจะได้รับความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้นั้น ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รู้ เข้าใจ คือ 

2.2.3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ถึงลักษณะของหลักสูตรว่า หลักสูตรตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จะมีลักษณะที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) หลักสูตรจะมีความเป็นสากล มุ่งอนาคต มีมาตรฐานกว้างและมีความ
ยืดหยุ่น เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับชีวิตจริง (กรมวิชาการ, 2542) หลักสูตรจะมี 2 อย่าง คือ หลักสูตร
แกนกลางหรือหลักสูตรระดับชาติเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และหลักสูตรท้องถิ่นที่น าเอาสภาพปัญหา ความ
ต้องการของชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ซึ่งหลักสูตรในส่วนที่ 2 นี้ 
สถานศึกษาและชุมชนสังคมจะต้องร่วมกันก าหนดส่วนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
อ่ืน ๆ ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยให้ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การจัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหาสาระ
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จะต้องเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท า
ได้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
ที่ พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งแนวทางนี้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของ ทิศนา แขมมณ ี (2542) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา 
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ .กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพัฒนาตนเองได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบกิจกรรมในลักษณะต่างๆ  และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนก็มีมากมาย เช่น วิธีการเรียน
แบบสืบค้น แบบแก้ปัญหา แบบใช้กรณีศึกษา แบบรายงาน แบบการค้นคว้าอิสระ แบบโครงงาน 
ศูนย์การเรียนสถานการณ์ท างาน การทัศนศึกษา การสัมภาษณ์จริง บทบาทสมมต ิสถานการณ์จ าลอง  
เป็นต้น (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541) ซึ่งการที่ผู้บริหารด าเนินการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทาง        
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การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ก็เพ่ือให้ครูและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มีความเข้าใจ หากได้ยินได้ฟังหรือ
เห็นการปฏิบัติดังกล่าวก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจและไม่คัดค้าน กีดกัน ต่อต้าน แต่จะให้การส่งเสริม
สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะประสบความส าเร็จได้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2.2.3.2 การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของสื่อ
วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า สื่อวัสดุ
อุปกรณ์จะมีความหลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับชีวิตจริงส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการท าจริงปฏิบัติจริง ส่งเสริมความแตกต่างระหว่าบุคคล (คณะอนุกรรม 
การปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) เด็กที่มีความถนัดด้านภาษา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นหนังสือ เทป 
อุปกรณ์การเขียน การพูดคุย อภิปราย โต้วาที นิทาน ฯลฯ เด็กที่มีความถนัดด้านตรรกศาสตร์จะรัก
การทดลอง การถามค าถาม การคิดค านวณ วัสดุอุปกรณ์จะเป็นสิ่งของในการส ารวจและคิดอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เด็กท่ีมีความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ก็คิดเกี่ยวกับรูปภาพ
และจินตนาการ รักการวาดภาพ การออกแบบ เป็นต้น สิ่งที่ต้องการหรือใช้เป็นอุปกรณ์จะเป็นภาพ
ตัดต่อ จิ๊กซอ หนังสือนิทานมีภาพประกอบ อุปกรณ์ศิลปะ เกม การไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
เป็นต้น เด็กที่มีความถนัดด้านการใช้ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ก็จะรักการเต้นร า การกีฬา การสัมผัส 
ต่าง ๆ และต้องการแสดงบทบาทสมมติการเคลื่อนไหวร่างกาย การกีฬา การเรียนรู้โดยผ่านการสัมผัส 
และเกมที่ต้องใช้ร่างกาย เป็นต้น เด็กที่มีความถนัดด้านดนตรีจะคิดเกี่ยวกับจังหวะและท่วงท านอง 
รักการร้องเพลง การเคาะจังหวะ การรับและการฟัง เป็นต้น ดังนั้นอุปกรณ์ก็จะเป็นดนตรีช่วงเวลาใน
การร้องเพลง หรือเล่นดนตรีการไปชมคอนเสิร์ต เป็นต้น เด็กที่ถนัดด้านมนุษย์สัมพันธ์จะคิดถึง     
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง รักการเป็นผู้น า การจัดการ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ต้องการเพ่ือน การเล่นเป็นกลุ่ม การท างานเป็นทีม เด็กที่มีความถนัดด้าน
การรู้จักตนเองจะคิดเรื่องภายในตนเอง รักการตั้งวัตถุประสงค์ของตนเอง สมาธิ การวางแผน      
การอยู่เงียบๆ การคิด เป็นต้น จึงต้องการที่จะอยู่โดยล าพัง กิจกรรมต่างๆ ที่เสนอทางเลือกสถานที่
เฉพาะของตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร, 2542) 

2.2.3.3 การประชาสัมพันธ์ด้านครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับครูและ
บุคลากร ที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอนที่    
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที ่นภเนตร ธรรมบวร (2542) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูต่อการเรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่า ครูจะมีหน้าที่อ านวยการวิทยาการน าเรียนส่วน (นภเนตร ธรรมบวร, 
2542) ได้เสนอบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีหน้าที่จัดเตรียม
สิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้เสนอ.บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียน      
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เป็นส าคัญ.ไว้ว่าครูมีหน้าที่จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้กระตุ้น
และส่งเสริมการคิด ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนและกลุ่ม ส่งเสริมการใช้สื่อ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา และ
ค้นพบความรู้ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามของวิถีไทยและสากล ส่วนทิศนา.แขมมณี (2542) ได้เสนอว่า.บทบาทของครูจะ
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมการสอน ครูจะต้องศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจศึกษาแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย วางแผนการสอน จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร หนังสือข้อมูลต่างๆ ติดต่อ
แหล่งความรู้ต่างๆ เตรียมเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ห้องเรียนหรือสถานที่ประกอบกิจกรรม 
ในขณะสอนจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจร่วมกิจกรรม ดูแลให้
ค าแนะน า แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อ       
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นขณะท ากิจกรรม ให้ค าแนะน า บันทึกปัญหาข้อขัดข้องให้การเสริมแรง 
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานและอาจให้ข้อมูลเนื้อหาความรู้เพ่ิมเติมให้ข้อมูลย้อนกลับในขณะ
ประเมินผล เก็บรวบรวมผลงาน และประเมินผลงานและผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผน      
การสอน 
 สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนบทบาทของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบและ
เข้าใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.4 การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การนิเทศภายใน.ก ากับ.ติดตาม.การเรียนการสอนเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารโรงเรียน
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซึ่งมีนักการศึกษาต่างๆ.ได้ให้
ความหมายไว้มากมาย เช่น นิกร เพ็ญเวียง (2538) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่
ผู้บริหารหรือบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ.สงัด.อุทรานันท์ (2530).ที่ให้ความหมายว่า.การนิเทศภายในเป็น
กระบวนการท างานของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมมือกับครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน เพ่ือสัมฤทธิ์ผลสูงสุดของการเรียนของนักเรียน ส่วน คลิกแมน (Clickman, 1998) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า เป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงาน (Tasks) และกิจกรรมที่ท าร่วมกันของผู้บริหาร
และครูรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนการก ากับ ติดตามผล เป็นการคอยติดตาม
ตรวจสอบว่าผู้ บริหารได้ปฏิบัติ งานตามขั้นตอน หรือตามแผนงานโครงการ  หรือไม่งาน                  
มีความก้าวหน้า หรือมีปัญหาอะไร อิสระเสียงเพราะดี และธวัชชัย พิกุลแก้ว (2541) การนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามผล เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเรียน    
การสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นความเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้นใหม่โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คอยก ากับเป็นเรื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนมิอาจหลีกเลี่ยงได้จะต้องคอยเอาใจใส่ 
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ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้วยตนเอง และมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการอย่างจริงจัง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542) ซึ่งการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้เทคนิควิธีต่างๆ ดังที่             
นิกร เพ็ญเวียง (2538) ได้เสนอไว้ว่า การนิเทศภายในตาม ยุทธวิธีก าหนดไว้ 8 วิธีคือ วิธีการประชุม     
การน าศึกษาดูงาน การให้การศึกษาจากต ารา การสนทนาวิชาการ การบริการเอกสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ การสาธิตการสอน และการสังเกตการสอน ส่วน อิสระ เสียงเพราะดี และธวัชชัย 
พิกุลแก้ว (2541) ได้รวบรวมแนวทางติดตามผลของผู้บริหารโรงเรียนไว้หลายวิธี คือการสัมภาษณ์ 
การสังเกต การพูดคุย สนทนา การใช้แบบสอบถาม การตรวจงาน การก าหนดมาตรฐานของงานส่วน 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้เสนอว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรตั้งคณะกรรมการเพ่ือคอยให้ค าปรึกษา 
อ านวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ ให้ก าลังใจแก่ครู เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญประสบความส าเร็จ การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรท าใน 4 เรื่อง ดังนี้คือ 
 1) การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผู้บริหารจะใช้กระบวนการนิเทศภายในในการบริหารงานวิชาการแทบทุกขั้นตอน  
ผู้บริหารโรงเรียนควรแนะน าให้ครูเข้าใจ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและสิ่งที่ส าคัญๆ ของ
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรตามแนวทางแห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มีลักษณะที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความ
สมดุลทั้ งด้านความรู้ความคิด .ความสามารถ.ความดีงาม.และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องคอยแนะน าสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนที่น าสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นของท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นหลักสูตรให้ครูและบุคลากรทราบถึงแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น (กรมวิชาการ, 2543) ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก็
เช่นกัน ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ แนะน า เสนอแนะ คอยเอาใจใส่ ให้ก าลังใจ เพ่ือให้ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อม ได้เคลื่อนไหวประกอบกิจกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ  ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้จักการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง (ทิศนา แขมมณี, 2542) เมื่อ
ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศครูและบุคลากรให้รู้และเข้าใจ มีก าลังใจ สะดวกในการจัดท าหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วก็ต้องคอยตรวจสอบ สังเกต ดูแล เอาใจใส่ว่าครูและ
บุคลากรได้ปฏิบัติตามที่ได้นิเทศไปหรือไม่ได้ผลเพียงไร คอยให้ก าลังใจช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
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 2) การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผู้บริหารโรงเรียนต้องเอาใจใส่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูได้รู้และเข้าใจ  ได้จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ครูได้รู้
และเข้าใจว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นแบบ
ประชาธิปไตย ทุกคนเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน บรรยากาศจะเป็นแบบร่วมมือแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์มากกว่าการแข่งขัน มีความสนุก ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด มีการเสริมแรง
มากกว่าการต าหนิการลงโทษ (ไสว ฟักขาว, 2542) บรรยากาศจะมุ่งให้เด็กได้คิดได้ท าได้แก้ปัญหา
ด้วยตนเองมากกว่ารับการถ่ายทอดจากครูสภาพแวดล้อมต้องส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  ความอยากรู้
อยากเห็นของผู้เรียนส่งเสริมการคิดการแสดงออกมีความเป็นระเบียบสวยงามและร่มรื่น (วัฒนาพร 
ระงับทุกข์, 2541) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แสดงออกอย่างนุ่มนวลเป็นมิตรเมตตาอบอุ่น 
เข้าอกเข้าใจ และยอมรับกันและกัน ให้ก าลังใจและเกื้อกูลกัน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 
2543) เมื่อผู้บริหารโรงเรียนได้ช่วยเหลือแนะน าให้กับครูตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องคอย
ก ากับติดตาม เอาใจใส่ให้ก าลังใจ กระตุ้นครูให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย 

3) การนิเทศภายใน.ก ากับ.ติดตาม.เกี่ยวกับสื่อ.วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ผู้บริหารโรงเรียนต้องคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจในการใช้
สื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ให้ค าแนะน าในการจัดท าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ลักษณะของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องมี
ความหลากหลายสอดคล้องกับชีวิตจริง ส่งเสริมการท าจริงปฏิบัติจริง ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีความถนัดด้านภาษา 
ครูควรใช้สื่ อ .วัสดุ อุปกรณ์ที่ เป็นหนังสือ . เทป. อุปกรณ์การเขียน .การพูดคุย .การอภิปราย              
การโต้วาที ฯลฯ เด็กที่มีความถนัดด้านตรรกศาสตร์จะเป็นคนมีเหตุผล ชอบทดลอง ชอบถามค าถาม
ชอบคิด วัสดุอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือส ารวจ เช่น กล้อง อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การไป
ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เด็กที่มีความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ก็คิดเกี่ยวกับ รูปภาพและจินตนาการ
รักการวาดภาพ.การออกแบบ เป็นต้น สิ่งที่ต้องการใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ควรเป็นภาพตัดต่อ จิ๊กซอ
หนังสือนิทาน ที่มีภาพประกอบ อุปกรณ์ศิลปะ เกม การไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นต้นเด็กที่
มีความถนัดการใช้ร่างกายหรือส่วนต่าง ๆ ก็จะรักการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้นร า การเล่นกีฬา 
การสัมผัสต่างๆ และต้องการแสดงบทบาทสมมติการเรียนรู้โดยการสัมผัส และเกมที่ต้องใช้ร่างกาย 
เป็นต้น เด็กที่มีความถนัดด้านดนตรีจะคิดเกี่ยวกับจังหวะและท่วงท านอง รักการร้องเพลงการเคาะ
จังหวะ การรับและการฟัง เป็นต้น 

4) การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม เกี่ยวกับครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องร่วมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ให้ค าแนะน าให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ เอาใจใส่ดูแล คอยติดตามการปฏิบัติงานของครูและ
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บุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้และเข้าใจ สามารถปฏิบัติติดตามบทบาทหน้าที่ของงานและของ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้สามารถร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องเอาใจใส่นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม นภเนตร ธรรมบวร (2542) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของครูตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะเป็นผู้อ านวยการ เป็นวิทยาการนักเรียน ส่วน นภเนตร ธรรมบวร, 
(2542) ได้เสนอว่า บทบาทของครูตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะมี
หน้าที่จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ส่วน วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้เสนอบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า มีหน้าที่จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้
กระตุ้นและส่งเสริมการคิด ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือน และกลุ่มส่งเสริมการใช้สื่อฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา และค้นพบ
ความรู้ ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามของวิถีไทยและสากล ส่วน ทิศนา แขมมณี (2542) ได้เสนอว่า บทบาทของครูจะ
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมการสอน ครูจะต้องศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจ ศึกษาแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย วางแผนการสอน จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์เอกสารหนังสือ ข้อมูลต่างๆ ติดต่อ
แหล่งเรียนรู้ เตรียมเครื่องมือการประเมินผล ห้องเรียนหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมในขณะสอน 
จะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจร่วมกิจกรรม ดูแลให้ค าแนะน าแก้ปัญหา
ที่เกิดขึน้ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ของ ผู้เรียน รวมทั้งเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม ให้ค าแนะน า บันทึก
ปัญหาข้อขัดข้อง ให้การเสริมแรง ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน และอาจให้ข้อมูล เนื้อหา ความรู้
เพ่ิมเติม ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 สรุปได้ว่า การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา อ านวยความ
สะดวก คอยเอาใจใส่สอดส่องดูแล ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.2.5 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การประเมินผล เป็นบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
ทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีผู้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ต่างๆ กัน เช่นไพโรจน์ 
กลิ่นกุหลาบ (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการแสวงหา รวบรวม และ
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์มาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจหาทางเลือกต่างๆ  อิสระ    
เสียงเพราะด ีและธวัชชัย พิกุลแก้ว (2541) ได้สรุปความหมายของการประเมินผลว่า การประเมินผล 
คือ การวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ท ากับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
หรือคาดหวังไว้ หรือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการท างานนั้น ๆ แล้วตัดสินว่าเป็นที่พอใจ
หรือไม่ ดีไม่ดีอย่างไร ส่วนส านักงานทดสอบการศึกษากรมวิชาการ (2539) ได้ให้ความหมายว่า    
การประเมินผล หมายถึง การสรุปอย่างเป็นระบบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการทั้งทางตรงและ
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ทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ.โดยเปรียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ .มี
ประโยชน์หรือไม่มี.การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง.มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพ.หรือไม่ซึ่งการประเมินผล
ดังกล่าวเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน แต่แนวทางการประเมินผลที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะใช้การประเมินผลแนวใหม่ ซึ่งเชื่อว่า
สามารถที่จะวัดและประเมินผลความสามารถของผู้ท างาน.หรือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม.และ
สอดคล้องกว่าวิธี เดิมๆ .มีหลายแนวทาง . เช่น .การประเมินผลจากสภาพจริง . (Authentic 
Assessment).ซึ่งจะมุ่งเน้นการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เรียนตัวอย่างหนึ่งของการประเมินผลที่
ชัดเจนและยอมรับกันแพร่หลาย คือ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) 
(วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2541) 
  การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการท างานใน
ด้านมอง หรือการคิด และจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามสิ่งที่ผู้เรียนกระท า โดยพยายาม
ตอบค าถามว่าผู้เรียนท าอย่างไร และท าไมท าอย่างนั้น การได้ข้อมูลว่า “เขาท าอย่างไร” และ 
“ท าไม” จะท าให้ผู้สอนได้ช่วยผู้เรียนพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน (อรทัย มูลค า 
และ   คนอ่ืนๆ, 2542).ความคิดเก่ียวกับการประเมินผลตามสภาพจริงค่อนข้างใหม่ หมายถึงกระบวน     
การสังเกตการบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากงานและวิชาการที่นักเรียนท า เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของ     
การตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อเด็กเหล่านั้น การประเมินผลตามสภาพจริงไม่เน้นเฉพาะ
ทักษะพ้ืนฐาน แต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการท างานของนักเรียนความสามารถ
ในการแก้ปัญหา.และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและผู้ผลิตความรู้ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง.รวมทั้งเน้นพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือสนองจุดประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของสังคม (สุวิทย์ มูลค า, 
2542) การประเมินผลตามสภาพจริง.เป็นการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ      
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การทดสอบเพ่ือค้นหาศักยภาพ จุดเด่น 
จุดด้อยของผู้เรียน การวัดผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องวัดและประเมินให้ครอบคลุม   
ทุกด้าน.ทั้ งกระบวนการและผลงานทั้งความรู้ความรู้สึกและทักษะการแสดงออกทุกด้าน 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,.2542).การประเมินผลจะต้องครอบคลุมสภาพที่แท้จริงสอดคล้อง
กับการแสดงออกของผู้เรียนทั้งกระบวนการและผลผลิต จะเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมากระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครอง การประเมินผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนและต้อง
ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต พฤติกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบการจะเลือกใช้
เทคนิคและวิธีการแบบใดข้ึนอยู่กับเนื้อหาและวิชาเป็นส าคัญ (นภเนตร ธรรมบวร, 2542) 
  การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงมีลักษณะส าคัญดังนี้  (อรทัย มูลค า และคนอ่ืนๆ , 
2542) 
 1) เป็นการประเมินที่ท าไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียน ท าได้ตลอดเวลา ทุกสถานการณ์ท้ังที่โรงเรียน บ้าน และชุมชน 

2) เป็นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
3) เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเด่นชัด และให้ความส าคัญในการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
4) เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน 
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 5)  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่ีเป็นจริง รวมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง 
 6)  ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบัติในทุกๆ ด้าน ทั้งที่โรงเรียน บ้าน
และชุมชน 
 7)  เน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้ เรียนสร้างขึ้นซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้
ความสามารถหลายๆ ด้านของผู้เรียน 
 8)  เน้นการจัดความสามารถของการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่สลับซับซ้อน) เช่น    
การวิเคราะห์การสังเคราะห์ 
 9)  ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการชื่นชม ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
และผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
 10) เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
 การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริ งสามารถประเมินได้หลายวิธี .คือ .การสัง เกต            
การสัมภาษณ์ การตรวจงาน การทดสอบ บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียนแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) (สุวิทย์ มูลค า, 2542) 
 จากแนวทางการประเมินผลดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารในฐานะผู้มีหน้าที่ในการประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์และ ผู้ก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียน. (Minudin,.1987).จะต้องใช้กระบวนการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น 
ประเมินผลการด าเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินผลโครงการ ประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากร ประเมินผล การใช้หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับชุมชน นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องประสานความร่วมมือกับครูนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วยวิธีที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (สุวิทย์ มูลค า, 2542) ส าหรับการประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เป็นส าคัญผู้วิจัยใคร่จะศึกษาใน 4 ด้าน คือ 

 1) การประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจน  เช่น อาจประเมินเพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการวินิจฉัยสั่ งการ .หรือเพ่ือสะท้อนกลับไปสู่การปรับปรุง .การเรียนการสอนดังที่           
กล้า ทองขาว (2538) ได้ก าหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ 

1.1) ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีวิธีการประเมิน คือ 
1.1.1) การใช้แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
1.1.2) การสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
1.1.3) การวิเคราะห์เนื้อหาวัสดุอุปกรณ์หลักสูตร 

1.1.4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล.การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มที่เรียนต่างหลักสูตร 
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1.1.5) การศึกษารายกรณีในห้องเรียน 
1.2) ประเมินเพื่อตัดสินใจส่วนบุคคล มีวิธีการประเมิน คือ 

1.2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ 

1.2.2) การสัมภาษณ์แบบคลินิก 
1.2.3) การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตร 
1.2.4) การประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับจุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตร 

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีแนวทางการประเมินหลักสูตรตามวัตถุประสงค์เป็น  2.แนวทาง 
ดังกล่าว แต่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประเมินก็สามารถน าไปใช้ได้ทั้งในแง่การตัดสินใจส่วนบุคคล 
และการตัดสินใจเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตร  ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารเน้นการประเมิน  
แนวทางใด ข้อมูลที่ได้ก็จะเอ้ือประโยชน์โดยตรงต่อการน าไปใช้แนวทางนั้นมากกว่า 

 ส่วนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียน
สามารถประเมินจากสภาพที่แท้จริงของการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้
กล่าวว่า สามารถด าเนินการได้หลายวิธีคือ การสืบค้น ผู้บริหารอาจใช้วิธีถามจากครูและนักเรียน
โดยตรงเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ต่อการปฏิบัติงานของตนเอง ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ครูรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนรายงานผล การเรียนรู้การสังเกตผู้บริหารสังเกต
การจัดการเรียนการสอนจากครู การประกอบกิจกรรมของนักเรียนรวมถึงการตอบค าถามและ     
การท างานที่ได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์ ผู้บริหารวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูและร่วมประกอบ
กิจกรรมของนักเรียน เพ่ือค้นหาว่าส่วนใดที่ครูท าได้ มีส่วนใดควรปรับปรุง และการทดสอบ คือ    
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และทดสอบ       
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวัดการเรียนการสอน การก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนและการก าหนดวิธีการบันทึกคะแนนหรือความสามารถของผู้เรียน  นอกจากนั้นก็เป็นการวัด
โดยแฟ้มสะสมงาน ทั้งของครูและของนักเรียน เพราะแฟ้มสะสมงานของนักเรียนจะแสดงถึง
ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ความส าเร็จ พัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน (สุวิทย์ มูลค า, 2542) 
 สุมณฑา พรหมบุญ และคนอ่ืนๆ (2542) ได้เสนอวิธีการประเมินผลโดยกระบวนการ        
5 ประการ ได้แก่ 

1) การประเมินผลโดยทดสอบความรู้พ้ืนฐาน หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) การประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 
3) การประเมินผลจากการติดตามกระบวนการท างานของเด็ก 
4) การประเมินผลจากการพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก 
5) การประเมินผลจากข้อสอบมาตรฐาน 

 ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
หมายถึง การที่ผู้บริหารรวบรวม จัดเตรียม ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว
สรุป น ามาใช้พิจารณาตัดสินใจว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี
หรือไม่ดีประสบความส าเร็จหรือไม่ 
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2) การประเมินผลด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนแล้ววางแผน
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบผลการผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน.(อิสระ.เสียงเพราะดี.และธวัชชัย.พิกุลแก้ว, 
2541) จากนั้น ก็ตัดสินว่า สื่อดังกล่าวมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนหรือไม่ ซึ่งลักษณะของสื่อที่ดีจะต้องช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองส่งเสริม 
การคิด การวิเคราะห์ (วันเพ็ญ จันทร์เจริญ, 2542) ส่วนแหล่งความรู้เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์สื่อ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้อง
พิพิธภัณฑ์ในโรงเรียน หรือแม้แต่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นสถานที่จริง (วันเพ็ญ จันทร์เจริญ,   
2542) ผู้บริหารโรงเรียนก็ใช้วิธีการประเมินตามสภาพที่แท้จริงจากครูและนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การสังเกต
พฤติกรรมรายงาน (สุวิทย์ มูลค า, 2542) และแฟ้มสะสมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มสะสมงาน ถือ
เป็นแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงรายการความสามารถ ความส าเร็จ ความก้าวหน้า ความ
ภาคภูมิใจที่ทั้งครูและนักเรียนน ามารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ และแฟ้มสะสมงานก็มีหลายประเภท 
เช่น แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล แฟ้มผลงานเชิงวิชาชีพ แฟ้มผลงานทางวิชาการ และแฟ้มผลงาน
ส าหรับโครงการ (ประดิษฐ์ ทองค าปลิว และครรชิต มนูญผล, 2541) 

 3) การประเมินผลบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในเบื้องต้นผู้บริหารต้องท าความเข้าใจก่อนว่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นอย่างไร จากนั้นก็แสวงหาและรวบรวมข้อมูล (ไพโรจน์ 
กลิ่นกุหลาบ, 2542) แล้วเปรียบเทียบข้อมูลและสารสนเทศด้านบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่
ด าเนินอยู่กับมาตรฐาน คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (อิสระ เสียงเพราะดี และธวัชชัย พิกุลแก้ว, 2541) ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก็สามารถ
ด าเนินการได้โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น สุวิทย์ มูลค า (2542) ได้กล่าวว่า การประเมินผลตาม
สภาพที่แท้จริงสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจ
งาน การทดสอบ จากการรายงานของตนเองของครู และนักเรียน จากแฟ้มสะสมงาน แบบบันทึกย่อย 
แบบบันทึกแสดงความรู้สึก แบบบันทึกของครูนักเรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง เมื่อผู้บริหารโรงเรียน
ด าเนินการดังกล่าวนี้ก็จะสามารถตัดสินใจว่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ด าเนินการอยู่ใน
โรงเรียนสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือ  ไม่สามารถที่จะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาบรรยากาศให้ดีขึ้นได้  

 4) การประเมินผลครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องประเมินครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนแล้วแสวงหารวบรวม และ
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 
2542) ที่ปฏิบัติอยู่เดิม ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียน     
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากน้อยแค่ไหน 
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ทิศนา.แขมมณี (2542).ได้เสนอบทบาทของครูไว้ว่า.บทบาทของครูในการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.จะต้อศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจ.ศึกษาแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย.วางแผนการสอน.เตรียมกิจกรรม.เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้คอยก ากับดูแล 
อ านวยความสะดวก.ช่วยเหลือ.สังเกตุ.บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ค าแนะน าให้       
การเสริมแรง และประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 

วัฒนาพร.ระงับทุกข ์(2541).ได้เสนอบทบาทครูตามแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญว่า.ครูมีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความคิด.การค้นหาความรู้และการแสดงออกของผู้เรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่มี
ชีวิตชีวา.มีความสุข.ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย.ประเมินพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

อรทัย.มูลค า.และคนอ่ืนๆ.(2542).ได้เสนอบทบาทของครูตามแนวทางการจัดการเรียน  
การสอนไว้ว่า การวางแผนจัดกิจกรรมการสอนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง .เช่น.ครูรายวิชาครูวิชาการ 
ศึกษานิเทศก ์ผู้บริหาร และนักเรียน ก าหนดกิจกรรมและวางแผนการสอนไว้ล่วงหน้า ลดบทบาทจาก
ผู้สอนเป็นผู้ก ากับ สนับสนุน กระตุ้น วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง จะเห็นได้ว่า บทบาท
ของครูได้เปลี่ยนไปจากที่ครูเป็นศูนย์กลาง เป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนอกจากนั้นยังประเมินจาก   
ตัวบ่งชี้ การสอนของครู ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

นอกจากนั้นยังประเมินจากตัวบ่งชี้ .การสอนของครู.ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียน     
การสอน (นภเนตร ธรรมบวร, 2542) ได้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้การสอนของครูที่เน้นการสอนที่ยึดนักเรียน
เป็นส าคัญ โดยดูจากครูต้องเตรียมทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่  
เร้าใจ จูงใจ และเสริมแรง ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อนักเรียนอย่าง
ทั่วถึงครูได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด  ฝึกท า 
และฝึกปรับปรุงตนเอง ครูได้ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม ครูได้ใช้สื่อการสอน     
ที่ส่งเสริมการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายนอกจากประเมินบทบาทของครูแล้ว  ยังประเมินจาก
บทบาทของนักเรียนโดยประเมินจากการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  ประเมินจากความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซ่ึง 

ทิศนา แขมมณี (2542) ได้เสนอ.บทบาทของผู้เรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
และประสบการณ์ต่างๆ บทบาทในการศึกษาและลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง บทบาทในการ
จัดระเบียบ ความรู้ บทบาทในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ส่วน วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้เสนอ
บทบาทของนักเรียนตามแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า  มีบทบาทในการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง บทบาทในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อม 
บทบาทในการเรียนรู้กระบวนการท างานต่างๆ และบทบาทในการร่วมประเมินตนเองและเพ่ือน 
อรทัย มูลค า.และคนอ่ืนๆ (2542) ได้เสนอว่า บทบาทของนักเรียนตามแนวทางการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การฝึกวางแผนท างานกับผู้อ่ืน ค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองและเพ่ือนสนใจ 
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม ส่วนตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียนนั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพ
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การเรียนการสอน นภเนตร ธรรมบวร,.2542.เสนอว่า การเรียนที่ถือว่าเป็นการเรียนที่ยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญมีลักษณะดังนี้ คือ นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนฝึก
ปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนท ากิจกรรมเรียนรู้จากกลุ่ม นักเรียนฝึกคิด
วิเคราะห์ นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความสามารถ 
ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง นักเรียนฝึกประเมินและปรับปรุงตนเอง ส่วนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในที่นี้ หมายถึง ผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารสามารถประเมินจากความร่วมมือ ประเมิน
จากความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนประเมินจากบทบาทของบุคคลดังกล่าว  
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินจากการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ.(เรณุมาศ.มาอุ่น.และภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, 2542)  

 ส่วนวิธีการประเมินที่สอดคล้องตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง ได้แก่ การสืบค้น ซึ่งใช้วิธีถามจากครูและนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนโดยตรง การสังเกต การวิเคราะห์การให้รายงานการสัมภาษณ์การบันทึก การดู
จากแฟ้มสะสมงานท้ังของครูและนักเรียน 

จึงสรุปได้ว่า การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้บริหารโรงเรียนมี
บทบาทหน้าที่ในการรวบรวม แสวงหา จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัด   
การเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  รวมทั้งครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการต่างๆ แล้วสรุปน ามาตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพ 
 
2.3 นโยบายด้านการศึกษาของคณะผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี 
 2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.3.1 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นองค์กรขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและเข้าสู่
มาตรฐานสากลในปี 2558 
 พันธกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพ
ระดับประเทศและสากล 
 ค่านิยมองค์การ บริการประทับใจ โปร่งใส ยุติธรรม 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
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 เป้าประสงค์หลัก ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
เท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค 
 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนและขยายโอกาสทาง การศึกษา    

  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 เป้าประสงค์หลักที่ 1 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์        1. พัฒนาคุฌภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามหลักสูตร
และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียน 
                  2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์หลักที่ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามสมรรถนะ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์               พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าประสงค์หลักที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรของส านักงาน 
                      เป้าประสงค์หลักที่ 2  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 กลยุทธ์                 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางกระจายอ านาจและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                            2. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและก ากับดูแลช่วยเหลือ
โรงเรียน 
 2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.3.2.1 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.3.2.1.1 มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 2.3.2.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จตามนโยบาย และส่งผลดีต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 
 2.3.2.1.3 มาตรฐานที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนา
สถานศึกษา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษาจัดบริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.3.2.1.4 มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3.2.1.5 มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลที่ได้รับจากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.2.2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก/ภายใน (SWOT) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นั้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไข
ปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรคซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จึงได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 
พันธกิจ (Mission) 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

เป้าประสงค์ 
1..นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2..นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม .จริยธรรม.และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง           

ในการด ารงชีวิต 
3..ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ        

ที่ก าหนดไว้ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพสู่มืออาชีพ 
5. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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6. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานอาชีพให้มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

7. สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
8. เขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
กลยุทธ์ (Strategic) 
กลยุทธ์ที่.1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร และ

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่.2.ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่.3.ขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่.4.พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบสู่ประชาคม

อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ .5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนว ทาง          

การกระจายอ านาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

       งานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
       อุดม  ธาระณะ (2553) ได้ศึกษา.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบทบาทใน
การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รองลงมาคือ ด้านบทบาทในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล และด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทาง  
การบริหาร ขนาดของสถานศึกษา และการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2.จ าแนกตามวุฒิ
การศึ กษาทางการบริหาร .พบว่ า .โดยภาพรวมแตกต่ า งกันอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ ที่              
ระดับ.0.05 ยกเว้นด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย จ าแนก
ตามการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี.2 พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.0.05 ยกเว้นด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ .ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ พบ
บทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน พบบทบาทที่ส าคัญ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คือมีการ
ประชุมครูเ พ่ือวางแผนด าเนินงานด้านการนิ เทศการจัดการเรียนการสอน .เช่น .การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ.การเรียนการสอน.โดยมีผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนอย่างน้อย .3 – 5 คน
ตามความเหมาะสม การจัดท าคู่มือการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ การจัดท าปฏิทิน แผนงานการ
นิเทศ ฯลฯ โดยเลือกใช้รูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน  ด้านบทบาท
ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล พบบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.คือ.แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าผลมาวิเคราะห์วางแผนการนิเทศต่อไป และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลในการเรียนของตนเอง 
 เชวง .เพชรภา.(2553) ได้ศึกษา.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม        
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามด้านที่เฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมประเมินผล     
การเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ .ด้านการนิเทศภายใน .ก ากับ .ติดตามผล .และด้าน          
การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามต าแหน่งหน้าที่ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูพบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .ที่ระดับ .0.05.ถ้าจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   
ระดับ 0.05 ส่วนการจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน 

กชนันท์  ศรีสุข (2553) ได้ศึกษา การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามความคิด
เห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดย
ภาพรวมและรายขั้นตอนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์การสอน
ชั้นอนุบาลต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ครูที่จบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไม่ใช่ปฐมวัย   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อุไรวรรณ  ฉัตรสุภางค์ (2551) ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน
มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการจัด   
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาครู บุคลากรและด้าน  
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นว่าผู้บริหาร
มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 5 ด้าน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนไม่แตกต่างกัน ครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 ด้าน และที่ระดับ 0.01 
จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนด้านการวางแผน     
การจัดการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนไม่แตกต่างกัน 

 ปิยวรรณ  เพชรภา (2551) ได้ศึกษา การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 
4 ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของข้าราชกาครูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรกคือ ด้านการวางแผน 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการและด้านการน า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการควบคุม  ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียน  การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอนแก่น 
เขต 4 จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะและไม่มีวิทยฐานะ มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 20 ปี และ    
20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 20 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของความ คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัด     
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงกว่า ข้าราชการครูที่มี ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 
20 ปี.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียน        
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน ขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ปราโมทย์  คุ้มรักษา (2550) ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2544 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน  
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนกับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยให้ความส าคัญเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 อันดับสาม คือ ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนกับครูเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมเป็นรายด้าน 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับครูทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 สุวัฒน์  บัวจันทร์ (2549) ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า  ผู้บริหารที่มี
อายุแตกต่างกันมีบทบาทต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีบทบาทต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญไม่แตกต่างกัน และเมื่อขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน ผู้บริหารมีบทบาทต่อ    
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงน าไป
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนากเล็กมีบทบาทต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกันกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และ
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาขนาด
กลางมีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญไม่แตกต่างกันกับผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

       รูส์มิน (Rumine, 1974) ได้ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนการสอน
ระดบัมหาวิทยาลัย พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ดีขึ้น ผู้สอนจะต้องสร้างสภาพการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน ต้องเป็นคนกระฉับกระเฉง มีอารมณ์ขัน สนใจในวิชาที่
ตนเองสอน ให้ความจริงใจและเป็นกันเองกับผู้เรียน 

2. ด้านการเตรียมการสอน มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ชี้แจงให้ผู้เรียนรู้ถึง
วัตถุประสงค์และเครื่องอ านวยประโยชน์ รวมทั้งแนะน าหนังสืออ้างอิงต่างๆ  



54 
 

3. ด้านผลการสอนที่ผู้เรียนได้รับ ผู้เรียนต้องได้รับประโยชน์สมควรตามความตั้งใจ
จากวิชาที่เลือกเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

4. ด้านการเสนอเนื้อหา เช่น พูดหรืออธิบายชัดเจนใช้ค าถามและกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดสามารถใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา 

5. ด้านการประเมินผล การน าข้อมูลย้อนกลับและเสริมแรงทางการเรียน เช่น       
มีการท ารายงานผลการเรียนภาคปฏิบัติหรือผลการทดสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วจะต้องรีบแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบทันท ี

เอเกอร์.(Agthe,.1980).ได้วิจัยเกี่ยวกับ.การรับรู้บทบาทหน้าที่ครูใหญ่ในงานวิชาการ 
พบว่า ครูใหญ่บริหารงานอ่ืนๆ มากเกินไป ครูใหญ่และครูยอมรับว่าการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต้องท าร่วมกันและครูใหญ่จะต้องเปลี่ยนจากเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้ประสานงาน 

โอเดน.และคูส์น.(Odden.&.Ciune,.1983) ได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ.การจัด
การศึกษา สรุปว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นหนทาง     
ที่จะปรับปรุงทางการศึกษาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่จะสอนนักเรียนทุกคนให้มีมาตรฐานที่ดี โดย
เป้าหมายที่ส าคัญที่โรงเรียนจะต้องก าหนด คือ  

1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์องนักเรียน 
2) เพ่ิมปริมาณหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกหลายๆ อย่าง 

มีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการเงิน ธุรการ บุคลากร และเวลา ทั้งในระดับโรงเรียนและ
ห้องเรียน จุดเน้นที่ส าคัญ คือ การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

มาร์ตินเนซ แอนโตเนติ (Martinez.Antonetty,.1985) ศึกษา.บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมตอนปลายในรัฐเพนซิลวาเนีย พบว่า 
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับบทบาทของนักเรียน และเครื่องมือการวัด การประเมินผลของ
โรงเรียน การมอบอ านาจให้ครูผู้สอนจัดสภาพการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และมีผล
ต่อการพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

มัทเชลล์ (Mutschles,.1985) ได้วิเคราะห์องค์กรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา
โรงเรียนคาทอลิก เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศทางวิชาการในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีที่สุด คือการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในองค์กร 
และการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้โดยให้ความส าคัญ
กับจุดมุ่งหมาย และได้รับการสนับสนุนของครู ตลอดจนการให้ความร่วมมือของชุมชนนอกจากนี้การ
วิจัยยังพบว่า ระบบการบริหารงานขององค์กรที่ดีที่สุดคือ องค์กรต้องมีการประสานงานมีการประชุม
ปรึกษาหารือ และบุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือร่วมใจสู่ เป้าหมายความส าเร็จ ดังนั้น         
การบริหารงานภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เข็มแข็งระหว่างผู้บริหารและ
องค์การครู ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 

รูล.(Ruhl,.1985).ศึกษาการพัฒนาและการส ารวจโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพที่
เกี่ยวกับบรรยากาศการบริหารจัดการและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
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โรงเรียนในระดับเกรด 5 จ านวน 54 โรงเรียน ในรัฐมิสซูรี โคลัมเบีย พบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ ความคาดหวังที่สูงสุด ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา บรรยากาศทางการวิชาการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูที่เป็นระบบและมีการวัดการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการจัดการและครูผู้สอนมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 

บุ๊ค (Book, 1986) ศึกษา.ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและการรับรู้ของครู  
ในบทบาทผู้น าของโรงเรียน และบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า 
คุณภาพของครูไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของนักเรียนเกรด 6 ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการ
เรียนรู้ การอ่าน ด้านภาษา และคณิตศาสตร์ ส่วนผลกระทบระหว่างคุณภาพของครูกับบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนเกรด 6 มีการเรียนรู้ในอนาคตในทุกด้าน 

มินูดิน (Minudin,.1986).ได้ท าการวิจัย.บทบาททางด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐซาห์มาเลเซีย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริหารมีหน้าที่หลักในด้านการประเมินผล
โครงการของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้ ร่วมงานมีการศึกษา และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น ก าหนด
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งหมดของโรงเรียน     
สอนในระดับชั้นรู้และเข้าใจกฎข้อบังคับในการเรียนรายวิชาต่างๆ  

ทิป (Tift, 1986) ศึกษา.กระบวนการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพที่ใช้ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต           
ใช้แบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูล อ่ืนๆ ประกอบ เพ่ืออธิบายในด้านการจัดกิจกรรม             
ในการด าเนินการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ พบว่า ทีมงานของคณะครูอาจารย์ สามารถที่
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายสู่ความส าเร็จร่วมกัน มีการวางแผนโดยอาศัยข้อมูล
พ้ืนฐาน และมีระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ทีมของคณะครู ตระหนักว่ามีปัญหาด้าน การด าเนินการยัง
ขาด การจัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงาน และขาดเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนวิธีการแก้ไขปัญหา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงเรียน คือการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
โรงเรียนให้เพียงพอ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น าโรงเรียนโดยการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
ให้มีการประชุมปรึกษาหารือโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน และใช้ระบบสารสนเทศตลอดจนทั้งจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ให้สนองความต้องการอย่างเพียงพอ 

เฟชเชอร์ (Feltcher,.1991) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
ในรัฐเวอจิเนีย พบว่า ส่วนมากได้ใช้เวลาในการบริหารจัดการ การวางแผนและควบคุม การประชุม
เตรียมการ และ ติดตามเกี่ยวกับงบประมาณ ตระเตรียมเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี และจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ   
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาต้องกระตุ้นครู
ให้มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 

ดิกเคอร์สัน (Dickerson, 1997) ได้วิจัยเรื่อง.คุณภาพเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่น ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่า 
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1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหัวหน้า
สถานศึกษาในการรับผิดชอบในทางท่ีดีขึ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาก่อให้เกิดความกดดันต่อ    
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่หลายระดับ 

3) ความกดดันในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ระดับรุนแรงเกิดจากภาวะผู้น าที่
รวมอ านาจ ท าให้พฤติกรรมของหัวหน้าสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้วยและอาจเกิดการต่อต้าน
ตามมา 

4) การต่อต้านบทบาทของหัวหน้าสถานศึกษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การควบคุมใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่ระบบการควบคุมแบบรวมอ านาจไว้ศูนย์กลาง 
 
2.5 สรุปแนวคิดเพื่อน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่น ามาท าการวิจัยเรื่อง   
การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จึงได้กรอบแนวคิด ดังนี้ 

ตัวแปรต้น คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการสอน 
1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ จ าแนก คือ 

1.1)  ปทุมธานี เขต 1 
1.2)  ปทุมธานี เขต 2  

2) ขนาดโรงเรียน จ าแนก คือ 
2.1)  ขนาดเล็ก 
2.2)  ขนาดใหญ ่

3) ประสบการณ์ในการสอน จ าแนก คือ 
3.1)  ตั้งแต่ 20 ปีลงมา 
3.2)  มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 ตัวแปรตามคือ การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1..การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง.การก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการและจักท าแผนงานโครงการและก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2..การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น .การปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนการปรับปรุง ผลิตจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและแหล่ง
เรียนรู้ให้เพียงพอ การปรับปรุงทัศนคติสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดย
วิธีการต่าง ๆ เช่น อบรม ประชุม ชี้แจง สัมมนาศึกษาดูงาน เป็นต้น เพ่ือให้การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ 
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 3..การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สื่อ
วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนบทบาทของครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบและเข้าใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4..การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง 
การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาอ านวยความสะดวก คอยเอาใจใส่สอดส่องดูแล ให้ก าลังใจ
แก่ครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนสื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5..การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย แล้วสรุปผลการตัดสินใจด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน    
การสอน บรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อวัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียน     
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพ 



บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1.ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 103 แห่ง จ านวนครู 1,502 คน และ สถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 67 แห่ง จ านวนครู 1,009 คน 
รวมทั้งสิ้น 2 เขต เป็นจ านวน 170 แห่ง ครูรวมทั้งสิ้น 2,511 คน  
 3.1.2.กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยใช้การเปิดตารางการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 335 คน จากนั้นผู้ วิจัยน ามาสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ .(Stratified.Random 
Sampling).โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน แล้วสุ่มเข้ากลุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Simple 
Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างปรากฏในตารางที่ 3.1 
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 ตารางท่ี 3.1   แสดงจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

สังกัดเขตพ้ืนที ่ จ านวนโรงเรียน จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างประชากร 
ปทุมธานี เขต 1 
โรงเรียนขนาดเล็ก 87 773 103 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 16 729 98 

รวม 103 1,502 201 
ปทุมธานี เขต 2 
โรงเรียนขนาดเล็ก 52 466 62 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 15 543 72 

รวม 67 1,009 134 
รวมทั้งสิ้น 170 2,511 335 

 
ที่มา:  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีท้ังหมด 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  ข้อค าถาม 3 ด้าน คือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาด
ของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี      
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท แบ่งเป็น   
5 ด้าน ได้แก่  

1) การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3) การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4) การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5) การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 โดยมีความหมายของแต่ละระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  
5  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการมากที่สุด  
4  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการมาก  
3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการปานกลาง  
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2  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการน้อย  
1  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการน้อยที่สุด 
 

3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1..ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ          
เพ่ือก าหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2..สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3..น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
4..น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ .จ านวน.5.ท่าน.ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่
ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร 
 โดยผู้เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
   +1  หมายถึง    แน่ใจว่า       ค าถามได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ 
   0  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่า    ค าถามได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ 
  -1  หมายถึง    แน่ใจว่า       ค าถามนั้นไม่ได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ 
 โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ค่า 0.50 ขึ้นไปซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามมี
ค่า IOC ระหว่าง 0.6 – 1.0 ทุกข้อ 
 5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6..น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้.(Try.Out).กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ศึกษา จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเที่ยงของข้อค าถามแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น.(Reliability).ของแบบสอบถาม.ตามวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา.(Alpha - Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ 0.91 

7..น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วน าเสนอประธานและกรรมการ        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.4.1.ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ถึงผู้อ านวยโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม 
 3.4.2.ส่งแบบสอบถามไปยังครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถาม 
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 3.4.3..การส่งและการติดตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.4.3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามคืน 
  3.4.3.2 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าส่งให้กับครูที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ ส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งด้วยตนเอง 
  3.4.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยวิธีการส่งกลับทางไปรษณีย์ ส่วนโรงเรียนที่
อยู่ใกล้ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
  3.4.3.4.ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จ านวน 335 ฉบับ คิดเป็น        
ร้อยละ 100 
   
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้แยกการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลักษณะของแบบสอบถาม ดังนี้ 

3.5.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สังกัดเขตพ้ืนที่ ขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ แล้วรายงานเป็นความเรียง 

3.5.2..การด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยน าคะแนน
ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้านแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มา
เทียบเกณฑ ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ช่วง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานในการจัดการเรียน
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานในการจัดการเรียน
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานในการจัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานในการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานในการจัดการเรียน
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับน้อยที่สุด 

3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามส านักงานเขตพ้ืนที่วิเคราะห์โดยใช้สถิติที (t–test) แบบ Independent 

3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนวิเคราะห์โดยใช้สถิติที (t–test) แบบ Independent 

3.5.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เ รี ยน เป็นส าคัญ .จ าแนกตามประสบการณ์ ในการสอน วิ เคราะห์ โดยใช้สถิติที .(t–test)               
แบบ Independent 
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3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  3.6.1.1  ความถี ่(Frequency) 
  3.6.1.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 
  3.6.1.3  ค่าเฉลี่ย ( :Mean) 
  3.6.1.4  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.:.Standard Deviation) 
 3.6.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ    
  3.6.2.1 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) 
  3.6.2.2  หาดัชนีความสอดคล้อง IOC  
 3.6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า เฉลี่ ยของกลุ่ ม ตัวอย่ าง .2.กลุ่ มใช้ .t-test          
แบบ Independent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด  
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 335 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งจัดส่งไปทั้งสิ้น จ านวน 335 ฉบับ 
ได้รับกลับคืน 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าที (t - test Independent) ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอ
สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
     แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
   t แทน การทดสอบค่าที  
   * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด       
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
ครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์และใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ 
คือ  
 4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน โดยใช้ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ
 4.2.2 วิเคราะห์การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ใช้ค่าเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ใช้ค่า         
t – test (Independent)  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ตามล าดับ ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอถาม จ าแนก
ตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.1  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกเป็น    
ทุกด้านและรายข้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 – 4.7 
 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน         
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกเป็นทุกด้านและรายข้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8 – 4.10 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอถาม จ าแนกตามสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวน และร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสั งกัด เขต พ้ืนที่            

ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 
 

สถานภาพ จ านวน/คน ร้อยละ 
สังกัดเขตพื้นที่ 
ปทุมธานี เขต 1 201 60.00 
ปทุมธานี เขต 2 134 40.00 

รวม 335 100.00 
ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก  (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 500 คน) 157 46.86 
ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนข้ึนไป) 178 53.13 

รวม 335 100.00 
ประสบการณ์ในการสอน 
ตั้งแต่ 20 ปี ลงมา 213 63.58 
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 122 36.41 

รวม 335 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 335 คน จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
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 ผู้ตอบแบบสอบถาม.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา.จ านวน.335.คน.สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี.เขต.1.จ านวน.201.คิดเป็นร้อยละ.60.และสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี .เขต.2.จ านวน.134.คิดเป็นร้อยละ.40.ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 500 คน) จ านวน 157 คิดเป็นร้อยละ 46.86 และ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป) จ านวน 178 คิดเป็น   
ร้อยละ 53.13  มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 20 ปี ลงมา จ านวน 213 คิดเป็นร้อยละ 63.58 และ 
มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 122 คิดเป็นร้อยละ 36.41 
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 5 ด้าน โดย
จ าแนกเป็นรายด้าน และรายข้อ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.2 – 4.7 
 
ตารางท่ี 4.2 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมทุกด้าน 
 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
n = 335 ระดับการ

ด าเนินงาน   S.D. 
1.  การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.59 0.70 มาก 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.57 0.82 มาก 
3.  การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.39 0.72 ปานกลาง 
4.  การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผลการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.61 

 
0.80 

 
มาก 

5.  การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.54 0.73 มาก 
รวม 3.54 0.66 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.2 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.54, S.D..= 0.66) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก  ( =.3.61, S.D..= 0.80) 
รองลงมา ได้แก่ การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก ( =.3.59, 
S.D..= 0.70).ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39, S.D..= 0.72) 
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ตารางท่ี 4.3 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ด้านการวางแผน  
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

  
 
 

S.D. 
 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

1.  ก าหนดนโยบายวางแผนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3.95 0.97 มาก 

2.  ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.34 0.94 ปานกลาง 

3.  ก าหนดมาตรการการผลักดันให้แผนงานโครงการที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.74 0.90 มาก 

4.  ก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.59 0.94 มาก 

5.  จัดท าแผนงานโครงการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.53 1.01 มาก 

6.  จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.39 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.70 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3  โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ
มาก ( = 3.59, S.D..= 0.70) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านการวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ก าหนดนโยบายวางแผนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น     
ส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.95, S.D..= 0.97) รองลงมา ได้แก่ ก าหนด
มาตรการการผลักดันให้แผนงานโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, S.D..= 0.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.34, S.D..= 0.94) 
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ตารางท่ี 4.4 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ด้านการพัฒนา     
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

  
 

S.D. ระดับการ
ด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การอมรม 
สัมมนาศึกษา ดูงาน ประชุม 

3.61 1.03 มาก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.52 0.99 มาก 

3. ส่งเสริมให้ครูผลิตและจัดหาสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ ให้ที่มีความ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.42 0.98 ปานกลาง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

3.74 0.87 มาก 

รวม 3.57 0.82 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.57, S.D..= 0.82) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, 
S.D..= 0.87) รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตอบสนอง
ต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การอมรม สัมมนาศึกษา  ดูงาน ประชุมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.61, S.D..= 1.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูผลิตและจัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ให้ที่มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
( = 3.42, S.D..= 0.98) 
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ตารางท่ี 4.5 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ      
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   S.D. 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

1.  ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.55 0.98 มาก 

2.  ประชาสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องถิ่น เพ่ือขอความร่วมมือให้
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้
สถานที่ 

3.37 0.90 ปานกลาง 

3.  เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น จดัให้มีสิ่งพิมพ์เผยแพร่ จัดเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 

3.48 0.91 ปานกลาง 

4. เปิดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือท ากิจกรรมตามความ
เหมาะสม 

3.18 0.82 ปานกลาง 

5. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน 

3.37 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.72 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่  4.5  โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39, S.D..= 0.72) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D..= 0.98) รองลงมา.ได้แก่ เผยแพร่ 
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น จัดให้มีสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48, S.D..= 0.91) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ เปิดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือท ากิจกรรมตามความเหมาะสม อยู่
ในระดับ ปานกลาง ( =3.18, S.D..= 0.82) 
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ตารางท่ี 4.6 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ด้านการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอน                        

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   S.D. 
 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

1.  ผู้บริหารให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ เกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับครู 

 
3.67 

 
1.03 

 
มาก 

2.  ผู้บริหารคอยให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับครู 

 
3.57 

 
1.01 

 
มาก 

3.  ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลให้ขวัญก าลังใจแก่ครูในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.64 

 
0.92 

 
มาก 

4.  ผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.55 

 
0.84 

 
มาก 

รวม 3.61 0.80 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6  โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญพบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.61, S.D..= 0.80) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ เกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญให้กับครู อยู่ ในระดับมาก (  = 3.67 ,        
S.D..= 1.03) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลให้ขวัญก าลังใจแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก ( = 3.64, S.D..= 0.92) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D..= 0.84) 
 
 
 
 
 
 



70 
 

ตารางท่ี 4.7 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ด้านการประเมินผล 

       การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอน                        

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   S.D. 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

1.  มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีที่หลากหลาย 3.71 0.91 มาก 
2.  มีการสรุปผลด้านหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.50 0.90 ปานกลาง 

3.  มีการสรุปผลด้านการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศและ   
สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียน   
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.40 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7  โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( =3.54, S.D..= 0.73) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีที่หลากหลายอยู่ในระดับ
มาก ( =3.71, S.D..= 0.91) รองลงมา ได้แก่ มีการสรุปผลด้านหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก ( =3.50, S.D..= 0.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
มีการสรุปผลด้านการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40,    
S.D..= 0.87) 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี  ผลการ
วิเคราะห์มี ดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
สังกัดเขตพ้ืนที่ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน โดยใช้ค่าที (t-test Independent) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8 – 4.10 
 

 ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น         
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี        
จ าแนกตามสังกัดเขตพ้ืนที่ 

 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

t Sig. ปทุมธานี เขต 1 
n = 201 

ปทุมธานี เขต 2 
n = 134 

  S.D.   S.D. 
1.  การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
4.21 

 
0.45 

 
3.18 

 
0.51 

 
-18.90 

 
0.00 

2.  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
4.78 

 
0.57 

 
3.17 

 
0.70 

 
-13.75 

 
0.00 

3.  การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.10 

 
0.50 

 
2.92 

 
0.38 

 
-24.19 

 
0.00 

4.  การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผลการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.20 

 
0.50 

 
3.21 

 
0.71 

 
-13.96 

 
0.00 

5.  การประเมินผลการเรียนการการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.15 

 
0.51 

 
3.12 

 
0.54 

 
-17.39 

 
0.00 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยรวมทุกด้าน 

4.17 0.38 3.12 0.44 -22.30 0.00 

 

 จากตารางที่ 4.8  พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารที่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และผู้บริหารที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีการด าเนินงานในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น     
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี                
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขนาดสถานศึกษา 

t Sig. ขนาดเล็ก 
n = 157 

ขนาดใหญ ่
n = 178 

  S.D.   S.D. 
1.  การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
3.48 

 
0.78 

 
3.69 

 
0.61 

 
-2.64 

 
0.00 

2.  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
3.44 

 
0.88 

 
3.69 

 
0.75 

 
-2.84 

 
0.00 

3.  การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.39 

 
0.73 

 
3.40 

 
0.72 

 
-0.05 

 
0.95 

4.  การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผลการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.59 

 
0.80 

 
3.62 

 
0.80 

 
-0.43 

 
0.66 

5.  การประเมินผลการเรียนการการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.36 

 
0.75 

 
3.68 

 
0.68 

 
-4.03 

 
0.00 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยรวมทุกด้าน 

3.45 0.70 3.61 0.61 -2.25 0.02 

 

 จากตารางที่ 4.9  พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้  ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  ภาพรวม 
พบว่า การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้น ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ     
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การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น         

ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี         
จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประสบการณ์ในการสอน 

t Sig. 
 ตั้งแต่ 2 0ลงมา 

n = 213 
 มากกว่า 20 ขึ้นไป 

n = 122 
  S.D.   S.D. 

1.  การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน  เป็นส าคัญ 

 
3.61 

 
0.66 

 
3.56 

 
0.77 

 
0.65 

 
0.51 

2.  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.59 

 
0.78 

 
3.54 

 
0.89 

 
0.45 

 
0.65 

3.  การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.40 

 
0.70 

 
3.39 

 
0.76 

 
-0.03 

 
0.97 

4. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผลการ
เรียน   การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.66 

 
0.79 

 
3.51 

 
0.81 

 
1.74 

 
0.08 

5. การประเมินผลการเรียนการการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.54 0.71 3.53 0.77 0.05 0.95 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ โดยรวมทุกด้าน 

3.56 0.62 3.51 0.73 0.67 0.50 

 
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้  ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนของครูตั้งแต่ 20 ปีลงมา และ
ประสบการณ์ในการสอนของครูมากกว่า 20 ปีขึ้นไป.โดยรวม พบว่า การด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้  ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัย เรื่องการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ใน 5 ด้าน คือ ด้านการวาง
แผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ใน     
การสอน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 2,511 คน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 335 คน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย   
การเปิดตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie &  Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ลักษณะ
แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Raring Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales, 1970, 
P. 107-110) ได้ค่าความตรง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 จ านวน 22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบใช้ค่าที t – test Independent)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งไปจ านวน 335 ฉบับ ได้รับคืนรวม 335 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ และค่าร้อยละจากข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่     
และหาค่าร้อยละ 
 2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
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 3) วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน     
335 คน จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 201.คน คิดเป็นร้อยละ 60 และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 134.คน คิดเป็นร้อยละ.40.ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 500 คน) จ านวน 157.คน คิดเป็นร้อยละ.46.86 
และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป) จ านวน 178 .คน    
คิดเป็นร้อยละ 53.13.มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 20 ปีลงมา .จ านวน 213.คน คิดเป็น        
ร้อยละ 63.58 และมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 122 .คน คิดเป็น        
ร้อยละ 36.41 
  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี   

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ตามความคิดเห็นของครูให้ความส าคัญเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รองลงมา ได้แก่       
การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อันดับ 3 ได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อันดับ 4 ได้แก่ การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี   
  การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามด้านต่างๆ  
ได้ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และผู้บริหารที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  มีการด าเนินงานในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  โดยรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารที่อยู่ใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น           
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3..การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนของครู ตั้งแต่ 20 ปีลงมา และประสบการณ์ในการสอนของครู มากกว่า 20 
ขึ้นไป  โดยรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด       
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่แตกต่างกัน  
 
5.2  อภิปรายผล 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี   

 การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารคอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือในการจัด     
การเรียนการสอน คอยเอาใจใส่สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรท าให้ครูมั่นใจและมีความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ กรมวิชาการ (2543) 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ แนะน า เสนอแนะ คอยเอาใจใส่ ให้ก าลังใจ เพ่ือให้ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อม ได้เคลื่อนไหวประกอบกิจกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้จักการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อุดม ธาระณะ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวน  
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร    
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่น่าสนใจจะน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 1. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       จากการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับมาก  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูให้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับครู  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารคอยให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือดูแลสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ วัฒนาพร   
ระงับทุกข์ (2542) ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรตั้งคณะกรรมการเพ่ือคอยให้ค าปรึกษา อ านวย
ความสะดวก ให้การช่วยเหลือให้ก าลังใจแก่ครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประสบความส าเร็จ และข้อที่มคีะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือด้านสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ
การสร้างบรรยากาศที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ           
สมบัติ  คชสิทธิ์ (2551) กล่าวว่า การด าเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อเตรียมการด้านต่างๆ  
พร้อมแล้วครูผู้สอนก็จะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ได้วางแผนไว้ เพ่ีอให้แนวคิด
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปในเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มีผู้รับผิดชอบ ดูแลอ านวยความสะดวกให้การจัดการเรียน     
การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิผล โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ 
โดยก าหนดให้มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
               1.1 ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการพูดคุย  
รับฟังปัญหาอุปสรรค ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไข 
               1.2 อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งสนับสนุนด้าน
ต่างๆ  การอ านวยความสะดวก เรื่องห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ตารางเวลา ฯลฯ 
               1.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               1.4 ให้แรงเสริม ขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอน ยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความส าเร็จและ
ให้ก าลังใจคนอ่ืนๆ ให้เกิดความมานะ อดทนในการสอนซึ่งจะต้องใช้เวลา.และความพยายามอย่างมาก 
               1.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 2. การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     จากการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูให้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ก าหนดนโยบายวางแผนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
มีการก าหนดนโยบายและวางแผนร่วมกับครูในการส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างชัดเจนและปฏิบัติงานได้จริง ดังที่ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ที่กล่าวไว้สรุป
ได้ว่า ต้องมีการจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
บุคลากร การเตรียมสิ่งสนับสนุน เช่น แหล่งค้นคว้า สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญให้สอดคล้องกับ           
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และยังซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ  คชสิทธิ์ (2551) กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ดังนี้  
 2.1 การจัดท าแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  2.1.1.ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบายของสถานศึกษา โดยก าหนดให้จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นนโยบายและเป้าหมายส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จ บุคลากรทุกคนจะต้องรับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และสนับสนุนการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างจริงจัง 
  2.1.2.การก าหนดความต้องการจ าเป็นต่างๆ การเตรียมการให้เกิดความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ควรได้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
การจัดการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของครูรวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทุกด้าน 
เพ่ือก าหนดความต้องการจ าเป็น (Need) ในการพัฒนาว่าสถานศึกษาจะต้องด าเนินการเตรียมในดาน
ใดบ้าง เพ่ือที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน แล้วพบว่าครูขาดเทคนิค ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดสื่อการ
เรียนการสอน ก็จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินกรแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เหมาะสมและ
ไปได้มากท่ีสุด 
 2.1.3.การจัดท าแผนงานโครงการ เมื่อระบุความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาและ
ทางเลือกในการด าเนินการที่เหมาะสมแล้ว จะเป็นการจัดท าแผนงานโครงการที่จะกระท าเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ประสบความส าเร็จ
โครงการอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม เช่น การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ การผลิตสื่อนวัตกรรมหรือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การนิเทศ      
ติดตามผล เป็นต้น 
 ซึ่งสอดคล้องกับ สุวัฒน์ บัวจันทร์ (2549) ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารต่อ      
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี    
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย พบว่า ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการปฏิบัติระดับมาก 
 3.  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         จากการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก  
     เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูให้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ตนเองให้มีความรู้มากขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่  
ทิศนา แขมมณี (2542) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารต้องสนับสนุนด้าน สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
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ส่งเสริมให้ครูผลิตและจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ที่มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และสอดคล้องกับ สมบัติ  คชสิทธิ์ (2551) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากร คน คือ หัวใจของ
การพัฒนา การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นยุทธสาสตร์ส าคัญเบื้องต้นของการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือให้
แผนงานโครงการบรรลุจุดมุ่งหมายข้ันตอนของการพัฒนาบุคลากรอาจประกอบด้วย 
 3.1 การปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
เนื่องจากแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเห็นว่ายากท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติจริง บางคนมองว่าเป็นสิ่งยุ่งยาก  
ต้องใช้สื่อและเวลามากในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการปฎิเสธ ไม่ยอมรับไม่ยอมเรียนรู้และไม่
น าไปใช้ การสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจาก
แนวทางแบบเดิมที่มุ่งการบอกเล่าเนื้อหา เน้นบทบาทครู มาสู่วิธีใหม่ซึ่งยอมรับกันว่าสามารถสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนได้ จึงเป็นความจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้ส าเร็จ  
เพ่ือให้ครูเห็นความส าคัญของแนวคิดนี้ เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง 
       บุคลากรที่ต้องได้รับการปรับกระบวนทัศน์ตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นดังกล่าวเพ่ือให้มีการปฏิบัติและ
การสนับสนุนอย่างจริงจัง เทคนิควิธีในการปรับกระบวนทัศน์อาจใช้การระดมพลังสมอง การประชุม
ชี้แจง การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบัติการ  ฯลฯ 
 3.2 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ เมื่อครูผู้สอนเกิดความตระหนัก
และยอมรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ควรจัดให้มีการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูสอนในเรื่องที่ได้ก าหนดเป็นความต้องการจ าเป็นไว้ไม่ว่าจะเป็น เทคนิค  
ทักษะ และวิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมและวิธีการสอนการผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดให้
ความรู้  ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ควรกระท าอย่างจริงจัง ใช้การฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการหลากหลาย  
ให้ครูได้ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดความช านาญ ความมั่นใจ ฝึกให้ครูได้ท างานเป็นคณะ ร่วมกันออกแบบ
วิธีการสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของตนและเพ่ือน เพ่ือเป็นการเปิด
โลกทัศน์ให้กว้าง รู้จักการยอมรับฟังผู้อ่ืน และสามารถน าเทคนิควิธีการและความรู้ด้านต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้ 
 3.3 การเตรียมสิ่งสนับสนุน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในลักษณะต่างๆและเพ่ือให้
ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการสอนหลากหลาย น่าสนใจสิ่งสนับสนุน ใน
ที่นี้ประกอบด้วย 
         3.3.1..การเตรียมแหล่งค้นคว้าส าหรับผู้เรียน เช่น ห้องสมุด ศูนย์หนังสือ ศูนย์วิทยุ
บริการ  ห้องโสตทัศนศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ควรเป็นสถานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่เป็นระบบ สะดวก ง่ายต่อการค้นคว้าการ
เลือกใช้ทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารและไม่ใช้เอกสาร เป็นสถานที่สะอาดสงบ มีสื่อหลากหลายน่าเข้าไปใช้
บริการ 
         3.3.2..การเตรียมสื่อ.วัสดุ.อุปกรณ.์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จะเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ท า และแสดงออก ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติด้วย
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ตนเอง ซึ่งต้องอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้
พร้อมให้ครูสามารถเลือกใช้ เตรียมหรือจัดท าเพ่ือเติมได้อย่างสะดวกและให้ผู้เรียนได้ใช้คิดค้นปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

 ซึ่งสอดคล้องกับ เชวง เพชรภา (2553) ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย พบว่า ด้านพัฒนาการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก 

4. การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      จากการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูให้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการรวบรวม แสวงหา จัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม รวมทั้งครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วสรุปน ามา
ตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังที่ อรทัย มูลค า และคนอ่ืนๆ (2542) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นด้านทักษะอย่าง
เดียวแต่จะเน้นประเมินทักษะที่ซับซ้อนในการท างานของนักเรียนความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนได้ค้นพบ ผลิตความรู้ ได้ปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการสรุปผลด้านการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศและ สภาพแวดล้อม 
สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับ 
สมบัติ  คชสิทธิ์ (2551) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นบทบาทของคณะกรรมการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่จะประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งสามารถพิจารณา
จากผลการด าเนินการที่ก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้เรียนในด้านต่างๆ และการน าผลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน เป็นการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนใน   
การด าเนินการทั้งในส่วนของการเตรียมการด้านต่างๆ และการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือจะ
ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น ให้การด าเนินการครั้งต่อไปประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 
 5. การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
    จากการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูให้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
ต้องมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
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ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ มีการชี้แจง ให้ทราบถึง
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ เชวง  เพชรภา (2553) กล่าวว่า  
การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาท
หน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัด  
การเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนบทบาท
ของครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบและเข้าใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ เปิด
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือท ากิจกรรมตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ      
สมบัติ คชสิทธิ์  (2551)  กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์เป็น
ขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนรวมทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ว่าเป็นแนวทางที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้ฝึกคิด ท า แสดงออก และแก้ปัญหาการเรียนการสอนจะเน้นกระบวบการควบคู่ไป
กับเนื้อหาข้อความรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิม โรงเรียนจะต้องชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจ  สนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งรวมมือในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง  นอกจากนี้  ควรมีประชาสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือด้านวัสดุ  
อุปกรณ์  หรือเปิดโอกาสให้ใช้สถานที่ประกอบการเป็นแหล่งศึกษาดูงานท ากิจกรรมตามความ
เหมาะสมด้วย  
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
สังกัดเขตพ้ืนที่ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
 1. การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยภาพรวมผู้บริหารที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 และผู้บริหารที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระดับ     
การด าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ดังที ่ฮอย และมิสเกล (Hoy  &  Miskel, 1982) กล่าวว่า บรรยากาศในโรงเรียน หมายถึงคุณลักษณะ
เฉพาะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร 
อ่ืน ๆ ในโรงเรียนมีผลท าให้โรงเรียนเกิดความแตกต่างกัน นั่นคือบรรยากาศภายในโรงเรียนย่อมมีผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน เช่นเดียวกับที่ คิลเลียน (Killian, 1968) กล่าวว่าบรรยากาศของ
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อการเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ตลอดจนความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
 2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  โดยภาพรวม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์  บัวจันทร์ (2549) ได้วิจัยเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารต่อการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตามบทบาท แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 3. การเปรียบเทียบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนของครู พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ    
การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวม    
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชวง  เพชรภา 
(2553) ได้วิจัยเกี่ยวกับ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน         
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1..ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   5.3.1.1..ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาน าผลวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
   5.3.1.2..ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลใน       
การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 5.3.2..ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   5.3.2.1..ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัด        
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในเชิงคุณภาพ 
   5.3.2.2..ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียนทุกสังกัด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง   การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 
ค าชี้แจง    

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ และตอบให้
ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นในการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนและข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะน าผลมาใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามรายบุคคล 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามให้ในครั้งนี้ 
 
 
 
 
      นางวรรณภา     วิวัฒนวานิชกุล 

   นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 
การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

************************************************************************* 
 
ตอนที ่1.  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของ 

   ท่านมากที่สุด 
 
1.  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
     ปทุมธานี เขต 1    
    ปทุมธานี เขต 2 
 
2.  ขนาดโรงเรียน 
     ขนาดเล็ก  (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 500  คน)   

   ขนาดใหญ่  (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501  คนข้ึนไป) 
 
3.  ประสบการณ์ในการสอน 
    ตั้งแต่ 20 ปีลงมา 
    มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษามากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

 5   หมายถึง มีการด าเนินงานมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง มีการด าเนินงานมาก 
 3   หมายถึง มีการด าเนินงานปานกลาง 
 2   หมายถึง มีการด าเนินงานน้อย 
 1   หมายถึง มีการด าเนินงานน้อยที่สุด  
 

การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การด าเนินงานของผู้บริหาร 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
การวางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ก าหนดนโยบายวางแผนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      

2. ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

      

3. ก าหนดมาตรการการผลักดันให้แผนงานโครงการที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

4. ก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

5. จัดท าแผนงานโครงการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

6. จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญ 

      

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. มีการส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เน้น 
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การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การด าเนินงานของผู้บริหาร  

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 ส าหรับ 

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การอมรม สัมมนาศึกษาดูงาน 
ประชุม 

      

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

3. ส่งเสริมให้ครูผลลิตและจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ที่
มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

      

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      

การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

2. ประชาสัมพันธ์กับชุมชนและผู้น าท้องถิ่น เพ่ือขอ
ความร่วมมือให้ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ 

      

3. เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น จัดให้มี
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

      

4. เปิดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือท า
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

      

5. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

      

การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ผู้บริหารให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้  กับครู 

      

2. ผู้บริหารคอยให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การด าเนินงานของผู้บริหาร  

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 ส าหรับ 

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
ให้กับครู       
3. ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลให้ขวัญก าลังใจแก่ครูในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

4. ผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือด้านสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

การประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีที่หลากหลาย       
2. มีการสรุปผลด้านหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

      

3. มีการสรุปผลด้านการจัดการเรียนการสอน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  
สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

 
 
 
 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล วรรณภา   ววิัฒนวานิชกุล 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 21  เมษายน  2521 
สถานที่เกิด  จังหวัดปทุมธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 32/4  หมู่ 7  ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 
      พ.ศ. 2542 

 
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประวัติการท างาน 
      พ.ศ. 2551 

 
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน 

 
ครู คศ.1 

ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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