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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพ              
และปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการหาแนวทาง
พัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน              
ช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 181 คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามล าดับ ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา                
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                    
มีปัญหาเรียงจากมากไปน้อย คือ ส่ือการจัดการเรียนรู้ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail. Loveproject_55@hotmail.com           
โทร. 091-0265749 
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การเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามล าดับ แนวทางพัฒนาการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้วางแผนเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปรับเปล่ียนการจัดเรียนรู้ให้ปฏิบัติจริง
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดเนื้อหา เทคนิควิธีการ ส่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
เหมาะสม จัดสรรงบประมาณจัดหาส่ือให้เพียงพอเหมาะสม วัดผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการและ
เครื่องมือหลาย ๆ ชนิด และนิเทศติดตามก ากับเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, การจัดกิจกรรม, การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the problem state and to find guided line for 
development of learning management administration in child-centered under 
CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service area office 2, it is 
divided into 2 step: the study of condition and the problems of learning 
management administration in child-centered and to find guided line for 
development of learning management administration in child-centered under 
CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service area office 2, 
questionnaires were used with sample of 181 people and interviewed 9 experts, data 
were analyzed by means of average, standard deviation, describe frequency, 
percentage and content consistency analysis. 
 The research results were found that: The condition of learning management 
administration in child-centered under CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK 
primary education service area office 2, in general the practice was at a high level, 
sorting the mean in descending order is the learning activity, learning management 
preparation, learning management materials and measurement and evaluation of 
learning, respectively.  The problems of learning management administration in child-
centered under CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service 
area office 2, there were problems in descending order, namely learning 
management materials, learning management preparation, learning activity and 
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measurement and evaluation of learning, respectively. The guided line for 
development of learning management administration in child-centered under 
CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service area office 2, which 
should promote and support planning, preparation of learning management. Using a 
variety of learning activity adjust the learning arrangement to be based on the 
aptitudes and interests of the learners arrange content, techniques, methods. Learning 
media. Perform real-world results with a variety of methods and tool. And supervise 
and follow up to guide and assist the learning management on a regular basis. 
 
Keywords: School Administration, Event Organization, Child-Centered Learning 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545    
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการทางการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 8 การจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักดังนี้ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 22 ก าหนดแนวทาง             
ในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ภาณุพงศ์ โสนโชติ, 2562 : 2)   

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การปลูกจิตส านึกให้รู้จักคุณค่าของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
ต่อเนื่อง (วิภาพรรณ พินลา, 2560 : 16) และเมื่อปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีโลกมีการ
เปล่ียนแปลงไปเร็วมาก ครูต้องเตรียมการเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น เจเนอเรชัน แซด (Generation Z) ท่ีมีความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษ มีความ
เช่ือมั่นสูงท าอะไรก็ต้องให้ได้ทันที มีเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในชีวิตและค่อนข้างติดสบาย แต่ข้อดี
ของผู้เรียนยุคนี้ คือ มีจิตสาธารณะ รักษาส่ิงแวดล้อม มีชีวิตท่ีมีแบบแผนเป็นระเบียบและมีความ
เคารพกฎหมายมากกว่าคนยุคก่อน ๆ เพราะได้รับการปลูกฝังมาดี (กุลวดี ทองไพบูลย์, 2557 : 226) 
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนจึงควรต้องปรับเปล่ียนการสอนของตน โดยมุ่งพัฒนาการสอนท่ีเน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง  ๆ                   
ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และ              
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจาก
ปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางท่ี
ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล (ชิดพงษ์ บาดชารี, 
2561 : 2) 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความส าคัญมาก สามารถสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ในเรื่องท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซึ่งแนวคิด
การจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง  ๆ ท่ีได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล (ภานุพงษ์ โสนโชติ, 2562 : 4)  

การจัดการเรียนรู้ของครู ได้มีด าเนินงานตามกรอบและแนวคิดท่ีว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเปล่ียนจากการสอนท่ีเน้นการท่องจ าเนื้อหา ให้ท าการบ้านมาก ๆ ทดสอบให้คะแนน 
มาสู่กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยผู้เรียนจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมท่ีผู้เรียน
สนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นธรรมดาท่ีมองเห็นภาพของความไม่ลงตัวหรือความขัดแย้งอยู่บ้าง
ส าหรับครูท่ีมีความตระหนักและพยายามเปล่ียนแปลงไปสู่แนวทางการสอนแบบใหม่จะเกิดผลกระทบ
จากแนวความคิดก่อนเก่าค่อนข้างมาก แต่เป็นท่ีน่ายินดีท่ีพบว่า มีครูบางส่วนอยากจะเปล่ียนแปลงวิธี
สอนของตนเอง แม้ว่าจะยังสอนแบบเดิม ๆ อยู่ก็ตาม ซึ่งหมายความว่า ครูเหล่านี้ได้สอนมานานจนชิน
ในความช านาญการสอนแบบเดิมอยู่มาก มีความเข้าใจในความมุ่งหวังตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
แต่ยังไม่พบวิธีท่ีจะเริ่มต้นท่ีดีได้อย่างไรเมื่อเทียบได้กับการสอนแบบเก่าท่ีช านาญการหรือเช่ียวชาญ
มากกว่า หรือจะจัดกิจกรรมอย่างไรดีท่ีจะสอนให้มีความรู้มาก ๆ ในมุมมองตามมาตรฐานการอิง
เนื้อหา เป็นหลักในแบบเก่า อีกท้ังไม่แน่ใจว่าการสอนแบบใหม่จะได้ผลดีจริงตามอ้างเพียงใด ในเมื่อ
เกิดกระแสการต่อต้านและพร้อมท่ีจะปรับตัวรับการเรียนแบบใหม่ของผู้เรียนในช่วงการเริ่มต้นอยู่มาก 
ซึ่งผู้เรียนไม่ชินกับการจัดการเรียนรู้ให้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ฝึกการคิดถามตอบ หรือการคิดค้น
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย สาเหตุท้ังหลายรวมท้ัง
ความเข้าใจในมุมมองท่ีแตกต่างเหล่านี้เป็นความท้าทายต่อผู้วิจัยท่ีจะหาแนวทางท่ีพยายามให้ผู้สอน
ค้นพบวิธีการท่ีเหมาะสมกับความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูให้เกิด
ความรอบรู้เข้าใจ การสร้างแก่นสารของชีวิตท่ีเป็นตะกอนตกผลึกฝังแน่นอยู่ในตัวตนของผู้เรียน                 
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ซึ่งหมายถึงว่าครูมีความตระหนักและเข้าใจว่าผู้เรียนควรจะได้แก่นของกระบวนการคิด ทักษะและ              
มีกระบวนการเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนได้สืบไปในภายหน้าและ            
เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างจริง (ทิศนา แขมมณี, 
2556 : 120) 

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษา จะต้องมีการพัฒนาก าลังคนให้มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ. 
2558 - 2564) มีแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของชาติท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษา  
ในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมาก
ยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะท่ีครอบคลุม               
3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานคือ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ทักษะเพื่อท างาน คือ ทักษะพื้นฐานในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด
วิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีมและการส่ือสาร รวมถึงทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะ
เบื้องต้นของอาชีพท่ีสนใจ ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการ
คาดหวังให้ท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยเพิ่มความ
เท่าเทียมในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ัวโลกก าลังเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ้น 
ผู้คนจ านวนมากหลากหลายเช้ือชาติย้ายข้ามประเทศ ภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกัน
และท างานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการท างานปรับเปล่ียนจากการท างานท่ีใช้
บุคคลท่ีมีองค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และท างานในสายงานเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกท่ีเต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลท่ี
เพิ่มขึ้น รวมท้ังต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพ                  
ในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการ
แข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกัน น าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market) เพื่อรองรับการปรับตัว     
การเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒ นามาตรฐานทาง
การศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบหน่วยกิตระหว่างกัน   
จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจ า เป็นท่ี
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จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อม
ประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหมายความว่าเรียนรู้เพื่อให้ได้วิชา
แกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งต้องให้ได้ท้ังสาระวิชาและได้ทักษะ 3 ด้านคือ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  และทักษะชีวิต และอาชีพ                      
เพื่อความส าเร็จท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิต (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
2558 : 3) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร ์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ส่ือการจัดการเรียนรู้ 
 4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวแปรอิสระ 

แนวทางพัฒนาการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญของสถานศึกษา                  
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

  

ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ด าเนินการดังนี้ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 รวมท้ังส้ิน 308 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียน            
ช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 181 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการ
บริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ตามขอบเขตท้ัง 4 ด้าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการสร้าง
และหาคุณภาพแบบสอบถามดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหา              
เพื่อก าหนดประเด็นและข้อค าถาม แล้วน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามมาปรับแก้จัดพิมพ์ใหม่ 
 1.2 น าแบบสอบถามไปหาประสิทธิภาพ try-out กับผู้บริหารและครูผู้สอนจ านวน 30 คน   
ในสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีจะศึกษา แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเช่ือมั่น  เท่ากับ 0.800 
 1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  

 ขั้นตอนท่ี 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน แบบสัมภาษณ์               
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แบบสัมภาษณ์สร้างข้อค าถามจากแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยและปัญหาการ
ด าเนินงานท่ีค่าร้อยละสูงหาคุณภาพโดยให้ ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหาร   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
69.75 เพศชาย ร้อยละ 30.25 อายุอยู่ในระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 50.62 ต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 
32.72 และระหว่าง 41-50 ปีร้อยละ 14.20 ส่วนต้ังแต่ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.46 คุณวุฒิการศึกษา               
มีวุฒิระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.05 วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 30.86 และวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
2.47 ส่วนวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 0.62 ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ครูผู้สอน ร้อยละ 94.44             
ส่วนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 5.56 และประสบการณ์การปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปีลงมา 
ร้อยละ 41.98 ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 32.10 และระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 17.28 ส่วนต้ังแต่               
16 ปีขึ้นไปร้อยละ 8.64                                                                                                                
 2. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถาน ศึกษากลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 สรุปรายข้อท่ีมีระดับปฏิบัติในอันดับน้อยที่สุดแต่ละด้านได้ดังนี้ 
     2.1 ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ครูสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     2.3 ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมผลิต ใช้และดูแลรักษาส่ือการเรียนรู้           
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
     2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ คือ ครูสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกผลเพื่อน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 เมื่อพิจารณาระดับปัญหารายข้อจากค่าความถี่และค่าร้อยละ พบว่า ปัญหารายข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่ามีปัญหามากท่ีสุด 3 อันดับของแต่ละด้าน คือ 
     3.1 ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ ปัญหาคือ ไม่น ามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมาออก 
แบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตร และ               
การน าหลักสูตรมาใช้ และครูขาดการวางแผนหรือเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นประจ าและต่อเนื่อง
ตามล าดับ  



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                       วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 

85 

 

     3.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาคือ ครูขาดความเข้าใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กับครูไม่จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเท่ากัน และ
การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ของผู้เรียน ตามล าดับ  
     3.3 ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ ปัญหาคือ ครูขาดงบประมาณในการจัดซื้อส่ือการเรียน            
การสอนท่ีหลากหลาย ครูไม่มีเวลาในการผลิตและพัฒนาคุณภาพส่ือให้มีความทันสมัย และขาดการ
จัดหาส่ือการเรียนรู้ให้เพียงพอกับครูและความต้องการของผู้เรียน ตามล าดับ  
     3.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาคือ ภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีมาก การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์            
การเรียนรู้ และครูขาดเครื่องมือท่ีจะใช้ในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ 
ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียน          
เป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ข้างต้นสรุปแนวทางรายด้านได้ดังนี้ 
   4.1 ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการ
วางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการนิเทศติดตามช้ีแนะ
การเตรียมแผนจัดการเรียนรู้ของครู มีการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ              
ให้ครูเข้าอบรมการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการปรับเปล่ียนการจัด
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย มีการจัดเนื้อหา 
เทคนิควิธีการ ส่ือเพื่อจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องเหมาะสม มีการพัฒนาครูโดยการอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 
  4.3 ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมท่ัวถึงครู               
ทุกคน มีการวางแผนในการจัดหาส่ือร่วมกันโดยให้ครูใช้ส่ือออนไลน์ค้นคว้าหาส่ือท่ีทันสมัยแปลก
ใหม่ๆมาใช้จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและมีความหลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ส่ือจะท าให้ได้ส่ือท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
   4.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลายในการวัดผลนอกเหนือจากข้อสอบ มีการวัดผลตามสภาพจริงท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิตและความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ            
ในการใช้และสร้างเครื่องมือการวัดผลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
 สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีการ
ปฏิบัติน้อยท่ีสุด ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 
โดยรวมมีปัญหาน้อยท่ีสุด โดยด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ พบปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับด้านการวัดผลและประเมินผล              
การเรียนรู้ เท่ากันตามล าดับ ส่วนแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน              
เป็นส าคัญของสถานศึกษา โดยรวมมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูวางแผนเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ และใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการปรับเปล่ียนการจัดเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดเนื้อหา เทคนิควิธีการ ส่ือเพื่อจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสม จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาส่ือให้เพียงพอเหมาะสม มีการวัดผลตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด และนิเทศติดตามก ากับเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือ
การจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ าเสมอมีความต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ผู้สอนก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้               
เพื่อก าหนดจุดประสงค์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดท าแผนการ
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เรียนรู้ท่ีก าหนดวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีการใช้ส่ือเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ก่อนจะมีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ  โดยค านึงถึง             
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแนวคิดของ 
เสาวลักษณ์ ผาใหญ่ (2559 : 32-36) กล่าวถึงหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญแบบเน้นตัวผู้เรียนตามแนวคิดของทิศนา แขมมณีว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีภูมิหลัง สติปัญญา 
ความสามารถ ความถนัดแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการไม่เหมือนกัน การจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะกับภูมิหลังของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และพัฒนาไปตามความสามารถและศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสลิตา รินสิริ (2558 : 25) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ท่ีพบว่า สภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ และ ด้านการใช้ส่ือ
การเรียนรู้ ตามล าดับ ส่วนด้านการประเมินผล มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด รวมท้ังผลการวิจัยของชิดพงษ์ บาทชารี 
(2561 : 67) ศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีพบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา             
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
เรียงล าดับตามค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ พบปัญหามากท่ีสุด ด้านการ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามล าดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ครูไม่น ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดมาออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
ขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้ และจ านวนครูไม่ครบช้ันท าให้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริวัฒน์ ยุบลพันธ์ (2559 : 69) ท่ีศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูเขตอ าเภอบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวม
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ และด้านการ
ประเมินผล ตามล าดับ 
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 3. แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
วางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้และใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการ
ปรับเปล่ียนการจัดเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดเนื้อหา 
เทคนิควิธีการ ส่ือเพื่อจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสม จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาส่ือให้เพียงพอ
เหมาะสม มีการวัดผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด และนิเทศติดตามก ากับ
เพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ าเสมอมีความต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องมีการด าเนินการให้เป็นขั้นตอนท่ี
สัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามขั้นตอนคือ การเตรียม การด าเนินการ การจัดหาส่ือและการวัดผลประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ เป็นไปตามแนวคิดกระบวนการบริหารงานวิชาการของอัตพร อุระงาม 
(2560 : 13-15) ได้สรุปว่ากระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนว่าควรมี 4 ขั้นตอน คือ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  การวางแผน การด าเนินการตามแผน                  
และการประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรอุมา กองฝ่าย (2558 : 137) ท่ีศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พบว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างแท้จริง              
จัดครูให้สอนหรือรับผิดชอบตามความถนัด ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยตนเอง ตกลง
ร่วมกันกับคณะครูถึงแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการเรียนรู้และการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ชัดเจน นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการปฏิบัติงานของครูท้ังเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ครูผู้สอนควรออกแบบการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงพัฒนาส่ือท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลหลังการใช้ทุกครั้ง วางแผนร่วมกันกับผู้บริหารในการจัดหาและผลิตส่ือเพิ่มเติม ปรับวิธี
เรียนเปล่ียนวิธีสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนเลือกหรือตัดสินในและเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนให้
มากท่ีสุด ใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
     ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน               
การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้สถานศึกษาอื่นศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา ควรคัดเลือก
สถานศึกษา  ท่ีมีความพร้อมเพื่อใช้เป็นห้องเรียนสาธิตการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญควรแต่งต้ังให้ศึกษานิเทศก์ให้รับผิดชอบในการเป็นพี่เล้ียง ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
ติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด 
      สถานศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา โดยการวางแผน ก าหนดแนวปฏิบัติ งบประมาณ วิธีการวัดผลและประเมินผล
ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีจะมีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน โดยครูท่ีมีภาระงานมากต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้หลักอย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ/วิชา ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ท าหน้าท่ีและ
รับผิดชอบเป็นผู้นิเทศ ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อแนะน า 
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมกับครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้วัสดุเหลือใช้ 
หรือวัสดุท่ีมีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตส่ือการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ ผลิตส่ือ และใช้ดูแลรักษาส่ือตามความสนใจอย่างท่ั วถึง ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีประสบ
ความส าเร็จตามโอกาสต่าง ๆ ท้ังในและนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ควรสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาส่ือการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูให้มีความรู้  ทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่เสมอ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
      2.1  ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
      2.2  ควรมีการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
      2.3  ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2   
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