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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อสร้างรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 และเพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่ง
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของ
ครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พื้นที่การวิจัย คือ สำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 ประชากร คอื ครผููส้อน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำานวน 907 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ได้มาจากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 278 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตามระดับชั้น อย่างเป็นสัดส่วน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear  
Regression) และใช้รูปแบบการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ตัวแปรสาเหตุ ประกอบด้วย เจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ความพึงพอใจในการทำางานของครู การพัฒนาครู คุณลักษณะทางวิชาชีพ การสนับสนุนการ
ทำางานของครู และการทำางานเป็นทีม ตัวแปรตาม คือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการ
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ประชากร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารดีเด่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ครูผู้สอนดี
เด่น ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียนดีเด่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 5 
คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 30 คน โดยใช้ตัวแปรที่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากการวิจัยในระยะที่ 1 
มาเปน็ประเดน็ในการพิจารณาสรา้งรปูแบบการพัฒนาใชว้ธิกีารประชมุกลุม่ยอ่ย และการระดมความคดิ
เห็นในทีป่ระชมุใหญ่ นำารปูแบบทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จำานวน 3 ทา่น ประเมนิความเหมาะสม  
และระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัของครู สังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 กลุม่ทดลองคอื ครผููส้อน
ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2 จำานวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลอง จำานวน 1 ภาคเรียน ประเมินผลการ
ทดลอง โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังการทดลอง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
แบบวัดซ้ำา MANOVA (Repeated Measure) โดยกำาหนดค่าระดับนัยสำาคัญที่ระดับ.05

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร เรียงตามลำาดับอิทธิพลได้ดังนี้ 
1) การพัฒนาครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.47 2) การสนับสนุนการทำางานของครู มี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.12 3) ความพึงพอใจในการทำางานของครู มีค่าสัมประสิทธิ์
อทิธพิลโดยรวม เทา่กบั 0.10 และ 4) เจตคตติอ่การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัมคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิล
โดยรวม เท่ากับ 0.10 

2. รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีจำานวน 11 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการระดมสมองต้นไม้
แห่งความคิด 2) กิจกรรมบีบีแอล 3) กิจกรรมพิสา 4) กิจกรรมศึกษาดูงาน 5) กิจกรรมเทคโนโลยี 6) 
กิจกรรมสื่อการสอน 7) กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 8) กิจกรรมการรู้จักตัวเอง 9) กิจกรรมบทบาท และหน้าที่
ของครูผู้สอน 10) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติครูกับนักเรียนและ 11) กิจกรรม 5 ส

3. หลงัการทดลองใช้รปูแบบการพัฒนาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัครผููส้อนในกลุม่
ทดลองแล้ว มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาครู ได้รับการ
การสนับสนุนการทำางาน มีความพึงพอใจในการทำางานและมีเจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้ การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง

Abstract
This research aimed to (1) study factors affecting Learner - Centered Learning 

Development of Teacher in Primary School Nongkhai Area 2, (2) formulate adevelopment 
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model of Learner - Centered Learning Development of Teacher in Primary School Nongkhai  
Area 2 and (3) implement and evaluate the developed model of Learner - Centered  
Learning. The research procedures were divided into 3 stages. In the first stage, The  
researcher investigated factors which directly and indirectly affected Learner - Centered  
Learning Development of Teacher in Primary School Nongkhai Area 2 by formulating a model 
of Learner - Centered Learning Development as an outcome variable. Seven causal factors 
used for the study. Two hundred and seventy eight teacher in Primary School Nongkhai Area 
2 were selected and participated in the study and the required data were collected by using 
the questionnaire, were used for analyzing of data. Structural Equation Model: SEM, LISREL 
for Windows with Path Analysis at the.05 level of statistical significance. In the second stage, 
the researcher constructed the development model of Learner - Centered Learning Develop-
ment of Teacher in Primary School Nongkhai Area 2 by using the study result from the first 
stage. Thirty involved persons were participated in the workshop to co-operatively criticized 
and evaluated the model of Learner - Centered Learning. In the third stage, the researcher 
implemented the model. After one term of implementation, the model was evaluated by 30 
teacher in WatlaungSangnangkhaw network Primary School Nongkhai Area 2 and analyzed 
by MANOVA (Repeated Measure) at the.05 level of statistical significance. 

The major findings revealed the followings: 

1. The developed causal factors showed harmony with the empirical data. Four 
causal factors with total effects on Learner - Centered Learning Development of Teacher 
in Primary School Nongkhai Area 2 were found including 1) Teacher development (0.47)  
2) Support Teacher (0.12) 3) Satisfy (0.10) and 4) Attitude (0.10) 

2. The development model of Learner - Centered Learning consisted of 11  
activities: 1) Tree of Idea 2) BBL (Brain-based-Learning) 3) PISA (Programme for  
International Student Assessmen) t 4) Observe activities 5) Technology 6) Instructional media 
7) Environment 8) Self indicated 9) Teacher Role 10) Assume role teacher and students 
11) 5 S activities 

3. The Teacher in Primary School Nongkhai Area 2 showed higher Learner -  
Centered Learning Development as a whole and in 2 aspects: service and support than 
before implementation of model at the.05 level of statistical significance both MANOVA 
(Repeated Measure). 

Keywords: Learning, SEM, techaer
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บทนำา
จากสภาพการจัดการศึกษาท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเสื่อมทาง
วฒันธรรม และศลีธรรม ภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ 
การจัดการศึกษาของไทยยังยึดครูเป็นสำาคัญ ครู
เป็นผู้กำาหนดเนื้อหา กำาหนดวิธีสอน และวิธี
ประเมินผล ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ครูบอก
จึงคิดเองไม่เป็น ทำาไม่เป็น และไม่รู้จักวิธีแก้ไข
ปัญหาดว้ยตนเอง ตอ้งพ่ึงความรูจ้ากครโูดยตลอด 
ไม่มีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง (รุ่ง แก้วแดง. 2544: 104) 
กระบวนการเรียนรู้ที่ทำากันอยู่เน้นการสอนแบบ
ครูเป็นผู้สั่งมากเกินไป และปัญหาใหญ่ของการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 คือครูยังไม่ปฏิรูปการเรียนการ
สอน ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทำาให้เด็กไทยไม่
สามารถแข่งกับประชาชนโลกได้ จากนี้ไปจึงต้อง
มุ่งไปที่ตัวเด็ก การกระทำาทุกอย่างต้องเริ่มจาก
เด็ก เป้าหมายสิ้นสุดที่เด็ก (สุรัฐ ศิลปะอนันต์. 
2543: 27) 

จากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2ต่ำากว่าเกณฑ์
มาตรฐานของการทดสอบ โดยจะเห็นได้จากผล
การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือ National Test (NT) ระดับชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2557 จำานวน 1,598 
คน จากโรงเรียน 104 โรงเรียน โดยได้เปลี่ยน
แนวข้อสอบไปใช้แนวทางการวัดผลของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการ
ทดสอบ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นภาษา ด้านการคำานวณ 
และด้านเหตุผล ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า ด้าน
ภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 49.11 โดยนักเรียนยังต้อง
ปรับปรุงเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน และการสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน รวมถึง

การนำาเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ด้านการ
คำานวณ มีคะแนนเฉลี่ย 41.06 ต้องปรับปรุงเรื่อง
การวัดและวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น และ
ด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 45.06 ซึ่งนักเรียนยัง
มีปัญหาอยู่คือ เรื่องการนำาข้อมูลหรือสารสนเทศ
มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน จาก
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ 
National Test (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 
2557 จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต่ำากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแล้วนำามาสร้างรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และนำาไปทดลอง
ใช้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของ
ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

จัดการเรียนรู้ที่ เน้น ผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้น ผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

3. เพือ่ทดลองใชแ้ละประเมนิรปูแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2
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สมมติฐานการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคญั ไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจาก 1) เจตคติต่อการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2) ความพึงพอใจใน
การทำางานของครู ได้รับอิทธิพลโดยตรงและโดย
อ้อมจาก 1) การพัฒนาครู 2) คุณลักษณะทาง
วชิาชพี 3) การสนับสนนุการทำางานของคร ูและ4) 
การทำางานเป็นทีม 

2 .  หลั งจากทดลองใช้ รูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของคร ูสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว ครู
มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดี
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที ่1 เปน็การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ตอ่การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญของคร ู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

ระยะที่ 2 เป็นการการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของคร ูสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2

ระยะที ่3 เปน็การทดลองใช้และประเมนิ
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

พื้นที่ในการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษา
เฉพาะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 

ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประถมศึกษาจำานวน 11 เครือข่าย 

การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรคือ ครู ผู้สอน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคายเขต 2 จำานวน 907 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผู้สอน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคายเขต 2 โดยใช้วิธีกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973: 
727) จำานวน 278 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย ประกอบด้วย

2.1ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทีค่าดว่าจะสง่ผลตอ่การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกอบ
ด้วย 1) การพัฒนาครู 2) คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
3) การสนับสนุนการทำางานของครู และ 4) การ
ทำางานเป็นทีม 

2.2 ตัวแปรระหว่างกลาง ประกอบด้วย 
1) เจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และ2) ความพึงพอใจในการทำางานของครู

2.3 ตัวแปรตาม คือ การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2

3 .  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้แก่  
แบบสอบถาม

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ สำาหรับการวิเคราะห์
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ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสถิติวิเคราะห์ 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวจิยั ใช้การวเิคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL 
for Windows) เพ่ืออธิบายอิทธิพลเส้นทาง 
(Path Analysis) หรือปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวแปรตาม (รังสรรค์  
สิงหเลิศ, 2551: 79 - 80) 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการการสร้างรูป
แบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ 

1. ประชากรกลุม่เปา้หมาย ประกอบด้วย 
ผู้บริหารดเีดน่ ผู้เชีย่วชาญด้านการศกึษา ครผููส้อน
ดีเด่น ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา
และตัวแทนนักเรียนดีเด่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 30 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย คือ ผลลัพธ์
จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นประเด็นในการ
พิจารณาสร้างรูปแบบ

3. วิธีการศึกษา โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
การสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 เขา้
ร่วมกระบวนการระดมสมอง (Brain Storming)  
เพ่ือวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
ปรบัปรุงรูปแบบการพัฒนาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ผู้เรยีนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และนำา
ผลการสร้างรูปแบการพัฒนาที่ได้ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม จำานวน 3 
ท่าน

การวจิยัระยะที ่3 เปน็การทดลองใชแ้ละ 
ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของครูสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง

1. ประชากรกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย 
ครูผู้สอนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำานวน 
30 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย คือ 1) ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนา อันประกอบ
ด้วย กิจกรรมหรือโครงการ หรือแผนงาน ที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น ที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 2 และ 2) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญและตัวแปรอิสระในระยะที่ 1 ที่พบว่า
มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

3. วิธีการศึกษา การดำาเนินการในขั้น
ตอนนี ้ใชวิ้ธดีำาเนนิการวิจยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi 
Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัย
แบบ One-Group Pretest-Posttest Design ซึง่มี
แบบแผนการวิจัยของ Cook & Campbell. (1979: 
99) โดยการเปรยีบเทยีบกอ่นการทดลองและหลงั
การทดลอง แลว้ทำาการทดสอบสมมตุฐิานดว้ยการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวัดความแปรปรวนหลาย
ตัวแปรตาม แบบวัดซ้ำา MANOVA (Repeated 
Measure) โดยกำาหนดค่า ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า อิทธิพลโดย

รวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เรียงลำาดับ
อิทธิพล ดังนี้ มากที่สุด คือ การพัฒนาครู มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.47 รอง
ลงมาได้แก่ การสนับสนุนการทำางานของครูมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.12 และ
น้อยที่สุดคือความพึงพอใจในการทำางานของครู 
และเจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เท่ากัน คือเท่ากับ 
0.10 

6 

 

 การวิจัยระยะท่ี  3 เปนการทดลองใชและประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใชการวิจัยก่ึงทดลอง 

 1. ประชากรกลุมทดลอง ประกอบดวย ครูผูสอนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสรางนางขาว  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จํานวน  30 คน   

 2.  ตัวแปรทีศ่ึกษาวิจัย  คือ  1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก รูปแบบการพัฒนา อันประกอบดวย กิจกรรมหรือโครงการ 

หรือแผนงาน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ที่ไดจากการวิจัยระยะที่ 2  และ 2)  ตัวแปรตาม  ไดแก   การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและตัวแปรอิสระในระยะที่ 1 ที่พบวามีผลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ ระดับ  

.05 

 3. วิธีการศึกษา  การดําเนินการในขั้นตอนน้ี ใชวิธีการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยมีแบบ

แผนการวิจัยแบบ  One-Group  Pretest-Posttest Design ซ่ึงมีแบบแผนการวิจัยของ Cook & Campbell. (1979 : 99) โดย

การเปรียบเทียบกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แลวทําการทดสอบสมมุติฐานดวยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวัดความ

แปรปรวนหลายตัวแปรตาม แบบวัดซํ้า MANOVA (Repeated Measure) โดยกําหนดคา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยระยะท่ี 1  พบวา  อิทธิพลโดยรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เรียงลําดับ

อิทธิพล ดังน้ี มากที่สุด คือ  การพัฒนาครู  มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวม เทากับ 0.47  รองลงมาไดแก  การสนับสนุนการ

ทํางานของครูมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวม เทากับ 0.12   และนอยที่สุดคือความพึงพอใจในการทํางานของครู และเจตคติตอ

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวม เทากัน คือเทากับ 0.10  

 
  แผนภาพที่ 1 แสดงรปูแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ที่ไดจากการวิจัย 

6 

 

 การวิจัยระยะท่ี  3 เปนการทดลองใชและประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใชการวิจัยก่ึงทดลอง 

 1. ประชากรกลุมทดลอง ประกอบดวย ครูผูสอนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสรางนางขาว  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จํานวน  30 คน   

 2.  ตัวแปรทีศ่ึกษาวิจัย  คือ  1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก รูปแบบการพัฒนา อันประกอบดวย กิจกรรมหรือโครงการ 

หรือแผนงาน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ที่ไดจากการวิจัยระยะที่ 2  และ 2)  ตัวแปรตาม  ไดแก   การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและตัวแปรอิสระในระยะที่ 1 ที่พบวามีผลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ ระดับ  

.05 

 3. วิธีการศึกษา  การดําเนินการในขั้นตอนน้ี ใชวิธีการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยมีแบบ

แผนการวิจัยแบบ  One-Group  Pretest-Posttest Design ซ่ึงมีแบบแผนการวิจัยของ Cook & Campbell. (1979 : 99) โดย

การเปรียบเทียบกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แลวทําการทดสอบสมมุติฐานดวยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวัดความ

แปรปรวนหลายตัวแปรตาม แบบวัดซํ้า MANOVA (Repeated Measure) โดยกําหนดคา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยระยะท่ี 1  พบวา  อิทธิพลโดยรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เรียงลําดับ

อิทธิพล ดังน้ี มากที่สุด คือ  การพัฒนาครู  มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวม เทากับ 0.47  รองลงมาไดแก  การสนับสนุนการ

ทํางานของครูมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวม เทากับ 0.12   และนอยที่สุดคือความพึงพอใจในการทํางานของครู และเจตคติตอ

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวม เทากัน คือเทากับ 0.10  

 
  แผนภาพที่ 1 แสดงรปูแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ที่ไดจากการวิจัย 
ภ�พที่ 1 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ได้จากการวิจัย



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 132 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561

ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ผลสร้าง
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานัก งานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รูปแบบ
การพัฒนา จำานวน 11 กิจกรรม ได้แก่ 1) การ
ระดมสมองต้นไมแ้หง่ความคิด 2) บบีแีอล (BBL) 
3) พิสา (PISA) 4) ศึกษาดูงาน 5) เทคโนโลยี 6) 
สื่อการสอน 7) สิ่งแวดล้อม 8) การรู้จักตัวเอง 9) 
บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอน 10) การแสดง
บทบาทสมมติครูกับนักเรียน และ11) กิจกรรม 
5 ส

ผลการวิจัยระยะที่ 3 พบว่า ผลการ
ทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 หลังการทดลองครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 มีการพัฒนาครู มีการสนับสนุน
การทำางานของครู มีความพึงพอใจในการทำางาน
ของครู และมีเจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญดีขึ้นกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่ เน้น ผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

อภิปรายผลระยะที่ 1 ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 โดยไดต้ัง้สมมตฐิานการวจิยัของ
การวจิยัระยะนี ้คอื การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน

ต�ร�งที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลที่ได้จากการวิจัย

ตัวแปรส�เหตุ
ประเภท

ของ
อิทธิพล

ตัวแปรผล

ก�รจัด 
ก�รเรียนรู้

คว�มพึงพอใจ 
ในก�รทำ�ง�นของครู

เจตคติต่อก�ร 

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

การพัฒนาครู
DE 0.46 0.08 0.00
IE 0.01 - -
TE 0.47 0.08 0.00

การสนับสนุนการ
ทำางานของครู

DE 0.12 0.16 0.16
IE - - -
TE 0.12 0.16 0.16

ความพึงพอใจในการ
ทำางานของครู

DE 0.10 - -
IE - - -
TE 0.10 - -

 เจตคติต่อการ สอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

DE 0.10 - -
IE - - -
TE 0.10 - -

R2 0.48 0.03 0.03
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เป็นสำาคญั ไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจาก 1) เจตคติต่อ
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็สำาคญั 2) ความพึงพอใจ
ในการทำางานของคร ูได้รบัอทิธพิลโดยตรงและโดย
อ้อมจาก 1) การพัฒนาครู 2) คุณลักษณะทาง
วชิาชพี 3) การสนับสนนุการทำางานของคร ูและ4) 
การทำางานเป็นทีม และจากผลการวจิยัของระยะที ่
1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1 . การพัฒนาครู มีอิทธิพลต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 สอดคลอ้งกบั Beerens. (2000: 
23-30) กล่าวการพัฒนาครูไว้ว่า เป็นการให้ครูได้
พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน พัฒนางานได้อย่าง
อิสระ การปฏิบัติตามแนวค่านิยมของสังคมและ
การมีจรรยาบรรณในการเอาใจใส่การทำางานและ
ในการปฏบัิติงานในโรงเรยีนแรงจงูใจทีส่ำาคญัทีส่ดุ
สำาหรับครู คือ การให้โอกาสครูได้พัฒนาตนเอง
อย่างเป็นธรรมชาติ

การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก ใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ครูยังไม่
เขา้ใจในทิศทางการพัฒนา ตลอดจนผูบ้รหิาร และ
สถานศึกษายังไม่เห็นความสำาคัญ จึงทำาให้ครูมี
ความตอ้งการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ ซึ่งครูเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญที่สุดที่
จะตอ้งไดร้บัการพฒันากอ่นเปน็อนัดับแรก เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่จะพัฒนา และ
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะ
สม การพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องตาม
แนวคิดของการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาทุก
อย่างจะให้ได้ผลดีที่สุดต้องเริ่มจากการพัฒนาคน 

2. การสนับสนุนการทำางานของครู มี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Scribner (1999: 238 - 239) พบว่า 

การสนับสนุนให้ครูมีความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน เป็นปัจจัยให้ครูเกิดการพัฒนาในอาชีพ 
ทำาให้มีคุณลักษณะที่ดีขึ้นได้ เพราะการที่จะทำาให้
ครู มีความเป็นครูอาชีพนั้น ต้องมีการสนับสนุน
ทรัพยากรและอำานวยความสะดวกอย่างพอเพียง 
และการทีค่รจูะพฒันาตนเขา้สู ่ครอูาชพี ตอ้งใหค้รู
ได้ทำางานอย่างมีส่วนร่วมและโรงเรียนต้องให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากรและโอกาส

การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก ครูมี
ความตอ้งการไดร้บัการสนบัสนนุในดา้นตา่งๆ ทัง้
งานด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี เพื่อที่จะทำาให้
เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ซึ่งเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
แนวทางใหม่จากที่เคยทำาอยู่ในปัจจุบัน

3. ความพึงพอใจในการทำางานของครู 
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ โยธิน ศันสนยุทธ (2535: 77) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ
ตัวแปรต่างๆ พบว่า 1) ตัวแปรเกี่ยวกับผลผลิต 
ความพอใจในงานทำาให้เกิดผลผลิตสูงต่ำาได้ 2) 
ตัวแปรเกี่ยวกับการเปลี่ยนงาน การลาออกจาก
งาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจ
ในงาน 3) ตัวแปรเกี่ยวกับอาชีพ พบว่ามีความ
สัมพันธ์ระหว่างระดับของอาชีพ ความพอใจใน
งาน อาชีพระดับสูง ให้ความพึงพอใจมากกว่า
อาชีพระดับต่ำา และมีแนวโน้มท่ีเลือกอาชีพระดับ
เดิมด้วย และ4) ตัวแปรที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในชีวิตทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจในงานมีผลต่อ
ความรู้สึกของชีวิตในแง่บวก

การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก ครู
เป็นบุคลากรที่นอกจากจะทำาการสอนซึ่งเป็น
หน้าที่หลักแล้ว ครูยังมีหน้าที่ที่จะทำาในการ
ทำางานในองค์กรที่สังกัดอยู่ร่วมด้วย ดังนั้นความ
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พึงพอใจในการทำางานของครูซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ตัวครู จึงเป็นปัจจัยที่ครูต้องการการพัฒนา เพื่อ
ใหก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครู
ประสบผลสำาเร็จ

4. เจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญั มอีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 สอดคล้อง
กบั สภุาพ เต็มรัตน ์(2550: ก) ได้ทำาการวจิยัเรือ่ง
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตภาคใต้ตอนบน ผลการ
วิจัยพบว่าเจตคติต่ออาชีพครู มีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่าน เจตคติ
ต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และความพึง
พอใจในงาน

การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก 
ปัจจัยด้านเจตคติเป็นปัจจัยภายในที่ครูทุกคน
จะต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้ครูเข้าใจและมุ่งมั่น เพ่ือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่เป็นผลผลิต
ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ 

อภิปรายผลระยะที่ 2 ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัย คือ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จากผลการวิจัยของระยะที่ 2 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

การวิจัยระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวจิยั ไดร้บัการพิจารณาความเหมาะสมของ
กิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนั้นผลการวิจัย
ในระยะนีจ้งึไดร้ปูแบบการพัฒนาการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคร ูสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่

ได้รูปแบบการพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะ
สมกับการนำาไปใช้ในการพัฒนาครู ในการวิจัยใน
ระยะที่ 3 

อภิปรายผลระยะที่ 3 ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัย คือ เพื่อทดลองใช้และประเมินรูป
แบบการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จากผลการวิจัย
ของระยะที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การวิจัยระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
เพื่ อทดลองใ ช้และประเมินผลรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของครทูีไ่ดจ้ากการวิจยัระยะที ่2 เมือ่เปรยีบเทยีบ
ผลการทดลองระหว่างกอ่นทดลองกบัหลงัทดลอง
ทำาให้ได้ทราบผลการทดลองซึ่งพบว่ารูปแบบการ
พฒันาในรปูแบบกจิกรรมทีไ่ดม้ามคีวามเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของครูได้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

1.1 การพัฒนาครู คือ ตัวแปรที่มีค่า
อิทธิพลโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญของครูมากท่ีสุด ดังนั้นการท่ีจะพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในด้านผล
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญจึงต้อง
พัฒนาครูให้มากที่สุดด้วย

1.2 การสนบัสนนุการทำางานของคร ูควร
พฒันารว่มกันไปกับการพฒันาครเูนือ่งจากเปน็พืน้
ฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ

1.3 การพัฒนาความพึงพอใจในการ
ทำางานของคร ูและสรา้งเจตคตติอ่การสอนทีเ่นน้ผู้
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เรยีนเปน็สำาคญัให้เกดิกบัครผููส้อน เปน็การพัฒนา
ปัจจัยภายใน ที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อก่อ
ให้เกิดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน ทำาให้ครูผู้
สอนรู้สึกได้ถึงความสำาคัญในบทบาทของตัวครู
เอง และเขา้ใจในความคาดหวงัของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ในพื้นที่เขตการศึกษาอื่นๆ 
ด้วย เพราะว่าจะได้เกิดการเปรียบเทียบผลการ
วิจัยถึงตัวแปรสาเหตุอื่นๆ ว่ามีตัวแปรสาเหตุอื่น
ใดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ เพื่อจะได้หารูปแบบการพัฒนาที่ถูก
ต้องและเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ 

2.2 เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในผลการวิจยั 
จึงควรมีการศึกษาในลักษณะที่ตัวแปรแต่ละตัว
สามารถสง่ผลซึง่กนัและกนัได ้หรอืมอีทิธพิลยอ้น
กลับได้ จะเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด

ข้อจำ�กัดในก�รวิจัย

ในการใช้สถิติวิจัยแบบ ลิสเรล (LISREL 
for Windows) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ไป
ขา้งหนา้ เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในผลการวจิยั จงึ
ควรมกีารศกึษาในลกัษณะทีต่วัแปรอสิระแตล่ะตวั
สามารถสง่ผลซึง่กนัและกนัได ้หรอืมอีทิธพิลยอ้น
กลับได้จะเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด
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