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การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอ
จัตุรัส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  1)  เพื่อศึกษาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 
3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในเขตอ าเภอ
จัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 3  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม
การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test)   

ผลการศึกษาพบว่า  
1. การด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณารายด้าน  พบว่า  มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้  ดังนี้  คือ 
ด้านบทบาทผู้เรียน  ด้านบทบาทครู  และ ด้านบทบาทผู้บริหาร ตามล าดับ 
   2. การด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

                                           
1 สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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สถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ทุกด้าน         
ค าส าคญั:  การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

Abstract 
The purpose of this study  were to study : 1) To study the implementation  of  

learning management that was important for students in schools in Chatturat district  
under the office of  Chaiyaphum Primary Education Area Office Region 3 and  2) To 
compare the implementation of learning management based on the importance of 
schools in the district of Chatturat district under the office of  Chaiyaphum  primary 
education area  office  region 3, according to the opinions of teacher and educational 
personnel classified by educational positions. The sample group were teachers and 
educational personnel  of schools in Chatturat district under the office of  Chaiyaphum 
primary  education area office 3 in academic  year 2017 , amount of  214 persons. The  
instrument used for collecting data  was   the questionnaire  on  learning  management 
on the child-centered  of teachers in  Chatturat district   Under  Chaiyaphum  primary  
education  area office region 3. Analyze data by finding the percentage, mean, standard 
deviation and t-test  

The study indicated that 
1. Implementation  of  learning  management on the child-centered  of teachers 

in  Chatturat district under  Chaiyaphum  primary  education  area office region 3, in the 
overall aspect, at a high level and when considering  each  aspect, it was found that the 
practice was at a high level in all aspects. In descending order, as follows: role of learners 
, role of teachers and  role of executive respectively 
  2. The implementation of learning  management on the child-centered  of 
teachers in  Chatturat district  under  Chaiyaphum  primary  education  area office region 
3 on  perceived  of teachers and educational personnel, classified by position, overall, 
found that there was a statistically significant difference at the level of .05 and when 
considered individually , there was a significant difference at the level of .05 in all 
aspects. 
Keywords: Learning management based on learners 
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 บทน า 
ปัจจุบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทุกชนชาติและ

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก โดยได้ระบุความ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 ซึ่งก าหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ใน
มาตรา  81 ระบุไว้ว่า  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  จัดให้ มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม  สร้าง
เสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนการค้นคว้าศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2551 : 25)  สาระในรัฐธรรมนูญดังกล่าว  น าไปสู่การ
จัดท าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่3 ) พ.ศ.  2553  เพื่อปฏิรูปการศึกษาของชาติเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามแนวทางการจัดการศึกษา  หมวด  4  
มาตรา  22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้    
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา  6  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรมแระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  1)  ความรู้ เกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธ์ของตนเองและสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2)  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ    การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  3)  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรมการกีฬา  ภูมิปัญญาไทยและ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  4)  ความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 5)  ความรู้และทักษะด้านการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  มาตรา  26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา
การจากพัฒนาการผู้เรียนและความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบ
การศึกษาและ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    (2553 : 19)  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้  1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  2)  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  
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การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ฝึกประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน  
สมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา  5)  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้  ทั้งนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่มีความประสานความร่วมมือ
กับบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือ ร่วมกัน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ด้วยความส าคัญและความเป็นมาของการจัดการศึกษาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งมีผลบังคับใช้เริ่มต้นขึ้นในปี
การศึกษา  2552  โดยมี จุดมุ่งหมายหลักสูตร  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี  มี
ปัญญา   มีความสุขและมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และก าหนดหลักการของหลักสูตร ไว้  5  ประการ  คือ  1)  เป็นการศึกษา เพื่อความ
เป็นเอกภาพของชาติ  มุ่งเน้นความเป็นไทย  ควบคู่กับความเป็นสากล  2)  เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่
ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  3)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ   4)  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง
แบบยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู้   5)  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์  ในยุคของการปฏิรูป
การศึกษา  การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูนับว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
 สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543 : 1)  ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยให้มีความเป็นเลิศในปีการศึกษา  2561  มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่ปี    
2551 – 2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุคคลในองค์กรและสังคมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
แนวทางแห่งความส าเร็จนั้นจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนระบบบริหาร  
การจัดการการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ
ของการศึกษาสูงขึ้นเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 จะเห็นได้ว่า  การศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  และสามารถที่จะพัฒนาคนใน
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้การศึกษาซึ่งหมายถึง  
ครูผู้สอนซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องมีความเข้าใจ  มีศักยภาพในการ
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เรียนรู้ที่หลากหลาย  เมื่อกระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของครูก็ควรเปลี่ยนไปด้วย  การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับ  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสมผสานสาระความรู้ต่าง 
ๆ เข้าด้วยกัน  ให้ผู้เรียนรู้วิธีการและแสดวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจมากกว่าท่องจ า  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2552 : 2)  อย่างไรก็ตามในการที่จะท าให้ครูมีศักยภาพในการเรียนรู้  มีความ
เข้าใจ  มีทักษะ  และรู้จักคิดค้นหาเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย  โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) 2545   ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2552 : 38 – 39)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูในหมวด  7  มาตรา  52  ว่า ให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยก ากับและประสานสถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาครู  
คณาจารย์  รวมทั้งบุคลากรที่ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ถูกน าประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ างมี
ความหมายเกิดองค์ความรู้  ความคิด  สามารถเชื่อมโยงของมวลความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่
การเรียนแยกส่วนหรือเรียนเฉพาะเรื่องขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยง ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่ใช่
การศึกษาอย่างแท้จริง (เพราพรรณ  โกมลมาลย์,  2541 :65 – 66)  อยากได้  อยากเป็นได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ๆ ในลักษณะของการบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน  ย่อมท าให้ผู้เรียนมี
ความสุขและน าความรู้ทีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  ปรับตัวปรับใจ
และปฏิบัติงานในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  (วิริยะ  บุญยะ
นิวาสน์,  2554 : 26 – 27) 
 อย่างไรก็ดีผลการด าเนินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนใน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ปีการศึกษา  2558  สรุปสภาพปัญหาและความต้องการ  
ดังนี้  คือ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3, 2559: 15-16) 
 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า  ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ  ยังมีนักเรียนบางส่วนมีปัญหาในการอ่านการเขียน ทั้งสาระวิชาภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ  การแก้โจทย์ปัญหา  วิชาวิทยาศาสตร์ขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนขาดความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ยังเคยชินอยู่กับการสอนเดิม  ครูผู้สอนยังผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้น
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เรียนน้อยมาก โดยเฉพาะสื่อที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูผู้สอนไม่เพียงพอ                     
ครูไม่ครบชั้น 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญซึ่งเช่ือว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างแท้จริง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 จึงได้มีการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับคณะครูของโรงเรียนในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง  และข้าราชการครูแต่ละโรงเรียนได้น าแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในระยะเวลา
หนึ่ง แต่ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ยังไม่ได้ด าเนินการศึกษาเพื่อให้ทราบ
ถึงระดับการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ดังนั้นผู้ศึกษาในฐานะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาการแก่บุคคล  หน่วยงาน สถาบันและองค์กรต่างๆในเขตบริการคือ
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง  โดยปัจจุบันนี้ผู้ศึกษาเป็นอาจารย์ในสาขาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มุ่งพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทาง
การศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน าไปสู่การวางแผนให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาหรือปรับปรุงทักษะ
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนให้สามารถด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามเจตนารมณ์ของ
หลักสูตร คือนักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขต
อ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนใน
เขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในเขต
อ าเภอจัตุรัส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  ปีการศึกษา 2560  จ านวน  469  
คน   

2. กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในเขตอ าเภอปากจัตุรัส สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  จ านวน  214  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krecie and Morgan, อ้างถึงในประยูร  อาษา
นาม, 2543: 167 )  แล้วท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของต าแหน่งหน้าที่   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้สร้างและใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม  ส าหรับใช้

สอบถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
           ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ที่ใช้ส าหรับส ารวจสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน  1  รายการ คือ  ต าแหน่งหน้าที่ 
         ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ที่ใช้ส ารวจการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยก าหนดระดับการปฏิบัติไว้ 5 ระดับ ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 30 
ข้อ  ดังนี ้
                   ระดับ 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  มากที่สุด 
                   ระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  มาก 
                   ระดับ 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  ปานกลาง 
                   ระดับ 2  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  น้อย 
                   ระดับ 1  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นการให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ท าหนังสือเพื่อยื่นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   
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2. ขอหนังสืออนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 เพื่อยื่นต่อผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส ที่มีข้าราชการ

ครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พร้อมแนบแบบสอบถามไปพร้อม
หนังสือดังกล่าว และนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 

3. ผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองตามวันเวลาที่ก าหนด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผู้ศึกษาจัดระเบียบข้อมูลแล้วด าเนินการวิเคราะห์  โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่  
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
    2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
ในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(mean หรือ X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation S.D.) น าเสนอในรูปตารางและ
ความเรียง  (Likert  อ้างถึงใน สุภาเพ็ญ  จริยะเศรษฐ์, 2542: 124) โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังน้ี 
                   ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  มากทีสุ่ด 
                   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  มาก 
                   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  ปานกลาง 
                   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  น้อย 
                   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับ  น้อยทีสุ่ด 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนใน
เขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่คือ  เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
   4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนใน
เขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3   ใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis ) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก ่  
 1.  สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก ่ 
  2.1  ความถี ่ (Frequency)   
  2.2  ร้อยละ  (Percentage)   



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-550- 

  2.3  ค่าเฉลี่ย (Mean)   
  2.4  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  
 2.  สถิติเชิงอนุมาน  คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( t-test)  ทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม   
 
ผลการศึกษา 

1. การด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, 
S.D.=0.61)  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า   มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อยได้  ดังนี้  คือ  ด้านบทบาทผู้เรียน  ( X = 4.40, S.D.=0.61),  ด้านบทบาทครู ( X = 4.36, 
S.D.=0.65) และ ด้านบทบาทผู้บริหาร( X = 4.22, S.D.=0.71) ตามล าดับ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของ
ครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 

การด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณารายด้าน  พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้  ดังนี้  คือ   
ด้านบทบาทผู้เรียน  ด้านบทบาทครู และ ด้านบทบาทผู้บริหาร ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันนี้ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายที่ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการก ากับติดตามให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งต้องจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนทุกโรงต้องด าเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงมีผลการปฏิบัติในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สลิตา  รินสิริ  (2558: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี   
เขต 2.   ผลการศึกษาพบว่า  การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอ
เกาะจันทร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผล ด้านการ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ และด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ และพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1)  การค้นคว้าหาความสามารถ  ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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โดยให้นักเรียนส ารวจตนเองและเพื่อนนักเรียน  ครูผู้สอน  ครูในโรงเรียน และผู้ ปกครอง ช่วยส ารวจ
เพิ่มเติม มีข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่ครูไม่รู้มาก่อนซึ่งหน้าสนใจและเป็นประโยชน์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้   2)  การจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น  ครูต้องมีเทคนิคในการตั้งค าถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การอยากรู้อยากเห็น  โดยไม่เน้นค าตอบตายตัว  ครูต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน  มีความ
อดทน  ความจริวใจในการที่จะให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา ทุก ๆ ด้าน
อย่างทั่วถึง  ต้องไม่ทิ้งนักเรียนและคอยอ านวยความสะดวกให้นักเรียนตลอดเวลา  3)  นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการท างานอย่างเป็นระบบ  ใช้กระบวนการ
กลุ่มแก้ปัญหา  มีทักษะในการสังเกตดีขึ้น  เรียนรู้การพัฒนางานต่าง ๆ ของตนเอง  เข้าใจผู้อื่นและอยู่
ร่วมกับสังคมได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน  4)  ครูไม่ควรบังคับให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ไม่ถนัด  หรือมี
ความสามารถด้อย  หรือสมรรถภาพพื้นฐานที่ไม่ชอบ  ครูควรให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ  ที่ถนัด  
แล้วค่อย ๆ โยงไปสู่สมรรถภาพอื่น  เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน   5)  สิ่งส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ  แหล่งค้นคว้า  เพราะศักยภาพของนักเรียนไม่เท่าเทียมกัน  ครู
จึงมีส่วนส าคัญที่จะต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด    โดยการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม  6)  การ
ค้นหาความสามารถของนักเรียนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมากที่สุด  เพราะจะสามารถพัฒนาความสามารถ
เด่นตามศักยภาพของนักเรียนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น  ส่วนด้านอื่นที่ด้อยก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้น  7)  ครูต้อง
เป็นผู้แสวงหาสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอจึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนได้ 8)  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูโ้ดยการสังเกต  และจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็น
วิธีที่ดีที่สุด  แต่ต้องสังเกตหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจ  เพราะพฤติกรรมบางอย่างมาสามารถ
วัดประเมินได้จากชิ้นงานของนักเรียน9)  ครูผู้สอนมีความภาคภูมิใจในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองมาก  การที่มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ สนใจ  และศึกษาดูงานบ่อยครั้ง  มีผลให้ครูผู้สอนต้องพัฒนา
แนวทาง  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ดี  และเหมาะสมยิ่งขึ้น  และการพบปะพูดคุยกับศึกษานิเทศก์
และเพื่อนครูที่ร่วมในการวิจัยท าให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  และวิเคราะห์ตนเองได้ว่าควรปรับปรุง
ตนเองในเรื่องใด 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของ
ครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต 3 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทุกด้าน อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารของโรงเรียนในอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต 3 ได้รับนโยบายในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและก าหนดให้ครูผู้สอนได้น า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังโดยผู้บริหารเป็นผู้ก ากับติดตาม การจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายที่ก าหนดมาจากหน่วยงานบังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไป ส่วนครูผู้สอนด าเนินการวางแผนการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารได้เข้าร่วมในการวางแผนในบางโอกาส 
และมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจที่อาจไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควร โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีบุคลากรจ ากัด ท าให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติภารกิจอื่นมากเกินไป ไม่สามารถร่วมคิดร่วม
วางแผนและร่วมในการปฏิบัติการกับครูผู้สอนในทุกขั้นตอนได้เท่าที่ควร  สภาพดังกล่าว จึงเป็นไปได้ว่า
มีโอกาสที่จะเกิดมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่อง   การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้ ผลจากการท า
หน้าที่ที่แตกต่างกันดังกล่าวท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันตามมา  ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  เกษม  เนตรเกษมศักดิ์  และคณะ ( 2548 อ้างถึงใน 
กิมดา  วาจาสัตย์. 2550 : 24)  ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ครูมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ในระดับปานกลางถึงมาก ครูมีความพร้อมในเรื่องการวางแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้  การใช้สื่อการเรียนการสอน  และการประเมินผลในระดับปานกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   พบว่า มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1)  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านบทบาทของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น

ผู้บริหารจึงควรเพิ่มบทบาทในส่วนของการอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 2)  จากผลการวิจัยด้านบทบาทของผู้เรียนพบว่าประเด็น “นักเรียนมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองและน าผลการประเมินไปปรับปรุงตนเอง” มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกประเด็นในด้านนี้ 
ครูผู้สอนจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียน  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียน
ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้อยา่งเหมาะสมต่อไป 

 3) จากผลการวิจัยด้านบทบาทของครูผู้สอน พบว่าประเด็น “ครูจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอื่นในด้านนี้ ดังนั้นทางโรงเรียนและครูผู้สอนจึง
ต้องให้ความส าคัญต่อการเตรียมแหล่งเรียนรู้ส าหรับให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ให้มากขึ้น 

 4) จากผลการวิจัยด้านบทบาทของผู้บริหาร พบว่าประเด็น “ผู้บริหารโรงเรียนจัด
งบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเหมาะสมและเพียงพอ” มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ประเด็นอื่นในด้านนี้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องด าเนินการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความเหมาะสมให้มากขึ้น 
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 5) จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า มีความคิดเห็น
หรือมุมมองที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น  ผู้บริหารและครูผู้สอนไม่ค่อยได้มีการประสานงานหรือร่วมคิดร่วมท า
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าที่ควร จึงท าให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารและ
ครูผู้สอนจึงต้องให้ความส าคัญต่อการร่วมมือกันในการบริหารจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญประสบความส าเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น

ส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 

 2)  ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  

 3)  ควรมีการศึกษารูปแบบการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอน
ตามบริบทของโรงเรียนในเขตอ าเภอจัตุรัส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ              
เขต 3   

 4)  ควรมีการศึกษาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนโรงเรียน
ในเขตอ าเภออื่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
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