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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 5 ไดก้  าหนดแนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 81 รัฐตอ้งจดัการศกึษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการฝึกอบรม 
ใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหม้ีกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม สร้างเสริมความรู้ และปลกูฝังจิตส านึกท่ี
ถกูตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ
สนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการ
พฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ และ
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 7 ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา มาตรา 52 จึงก  าหนดใหก้ระทรวง 
ศึกษาธิการส่งเสริมใหม้ีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการประสานใหส้ถาบนัท่ีท า
หนา้ท่ีผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อมและความเขม้แข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2546 : 24)  การจดัการศกึษาจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าใหศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัตน
ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ี ท าใหค้นท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศไดเ้ท่าเทียมกบัสงัคมโลก การพฒันาบุคลากรท่ีเป็นครูผูส้อนหรือ
จดัการกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับการพฒันาคนใหม้ีคุณภาพ 
สมดงัเจตนารมณ์ของการจดัการศกึษา  ท่ีตอ้งการพฒันาคนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และใชชี้วิตร่วมกนั
อยา่งมีความสุข โดยการศกึษาในระดบั การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  ซ่ึงในส่วน
ของการจดัการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยันั้น ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นหน่วยงานการศกึษาท่ีรับผดิชอบจดัการศึกษา มีหนา้ท่ีในการ
จดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้อยูน่อกระบบโรงเรียน ทั้งการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ มีสถานศึกษาในสงักดัท่ีมคีวามพร้อม
ในการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการศึกษาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีไดด้  าเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ไดใ้หค้วามส าคญัต่อ
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการบรูณาการเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิต
ของผูเ้รียน ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผูเ้รียน เน้ือหาสาระ วิธีการเรียนการสอน ส่ือเพื่อการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายร่วมจดั เพื่อใหเ้กิดกระบวนการพฒันาคนใน
ชุมชนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ยดึหลกัปรัชญา “คิดเป็น” โดยใหผู้เ้รียนฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในแต่ละรายวิชา รวมทั้งเนน้การ
เรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามสภาพความพร้อมและความตอ้งการของผูเ้รียน มคีรูเป็นผูส่้งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดหลกัสูตร
ใหม้ีประสิทธิภาพ อาศยัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นเคร่ืองมือ ใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าและ
ร่วมแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 3-4) 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัไดใ้หค้วามส าคญัต่อผูเ้รียน โดยมคีรูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า อ  านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน และใชห้ลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่มีความรู้และประสบการณ์ การจดัการเรียนรู้
จึงตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ และกระบวนการคิดท่ี
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั เต็มตามศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า การจดัการศึกษามีเป้าหมาย
ส าคญัท่ีสุด คือ การจดัการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสูงสุด  
ตามก าลงัหรือศกัยภาพของแต่ละคน และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในกลไกของการจดัการน้ีคือ ผูส้อน  
แต่จากขอ้มลูอนัเป็นปัญหาวิกฤตทางการศกึษาและวกิฤตของผูเ้รียนท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นว่า ผูส้อน
ยงัแสดงบทบาทและท าหนา้ท่ีของตนเองไม่เหมาะสม จึงตอ้งทบทวนท าความเขา้ใจ ซ่ึงน าไปสู่การ
ปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาวกิฤตทางการศกึษาและวิกฤตของผูเ้รียน การทบทวนบทบาทของผูส้อนควร
เร่ิมจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการเรียน โดยตอ้งถือ
ว่าแก่นแทข้องการเรียนคือการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตอ้งเปล่ียนจากการยดึวิชาเป็นตวัตั้ง มาเป็นยดึ
มนุษยห์รือผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง หรือท่ีเรียกว่า ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงหลกัความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคญั (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์.  2555 : 1 – 2) สอดคลอ้งกบั
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 20) ท่ีไดก้ล่าวถึง ครู ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ตอ้งเร่ิมตน้
ท่ีการปรับแนวคิด/กระบวนทศันข์องครูและการปรับพฤติกรรมครู เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครู        
ครูจะตอ้งทราบว่าขณะน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมายและรวดเร็ว มีผลกระทบต่อวิธีท างานและ
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วิธีคิดของครู การท างานมกีารแข่งขนัครูตอ้งแข่งขนักบัตนเองและผูเ้รียน ครูตอ้งท างานร่วมกบั
นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อหรือท างาน ครูตอ้งท างานร่วมกบั
นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อหรือท างาน ครูตอ้งฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคนเหล่าน้ี ตอ้งส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเช่ือมัน่ใน
ตนเองช่วยใหค้รูท าส่ิงต่างๆ ไดส้ าเร็จ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในการด ารงชีวิต และพฒันาครู
ใหมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระ จิตวิทยาการเรียนรู้การพฒันากระบวนการคิด 
พฒันาการดา้นสมอง รูปแบบการเรียนรู้หลกัการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
และการวดัและประเมินผล ความสามารถและทกัษะในเร่ืองการจดัการเรียนรู้การวิเคราะห์หลกัสูตร 
การจดัท าแผนการสอน การวจิยัในชั้นเรียน การจดับรรยายการเรียนรู้และการเสริมแรง การปรับ
บทบาทของครูใหเ้ป็นผูท้  าหนา้ท่ีช้ีแนะ ช่วยเหลือ จดัการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และจดัส่ิงแวดลอ้มให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 ในส่วนของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง เป็น
สถานศึกษาในสงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ไดต้ระหนกั
ถึงความส าคญัในการพฒันาครูผูส้อนของสถานศึกษา ใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และใชห้ลกัการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการจดัการศกึษาใหก้บัผูเ้รียนใน
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่ 
และมีประสบการณ์ แต่จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2557 พบว่า 
ครูผูส้อนไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเท่าท่ีควร 
กระบวนการเรียนรู้เนน้การบรรยายหนา้ชั้นเรียน และเรียนรู้จากหนงัสือเป็นหลกั การใชแ้หล่งเรียนรู้
จากชุมชน จากหอ้งสมุดประชาชน และจากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการ
ทั้งหมด ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ไม่ไดม้ีการประเมินผลการสอนของครูเสนอต่อผูบ้ริหารเพือ่น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา (ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปาก
ช่อง.  2552 : 94) นอกจากน้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสถานศึกษาควรพฒันาครูทุกคนใหม้ีทกัษะ
การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยน าผลการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้ การประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินแบบวดัแบบทดสอบ มาพฒันา
ครูทุกคนอยา่งเป็นระบบ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. 2557 : 3) 
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 ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการพฒันาประสิทธิภาพการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาครู เพราะถือว่า ครูคือ
หวัใจส าคญัในการจดัการเรียนรู้ และเห็นว่าการพฒันาครูเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบ เน่ืองจากมคีวามส าคญัในอนัท่ีจะท าใหค้รูผูส้อนไดม้ีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการศกึษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อน     
แลว้น ามาสร้างเป็นแนวทางในการพฒันาครูผูส้อนโดยใหทุ้กคนไดม้ีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และหา
แนวทางร่วมกนัดว้ยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของครูในการ
ปฏิบติังานจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และส่งผลสมัฤทธ์ิต่อการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคมต่อไป 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของครูผูส้อน 
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
 2.  เพื่อสร้างแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
 3.  เพื่อประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน          
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
  
ขอบเขตของกำรวจิยั 
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตเน้ือหาในการวิจยัโดยแบ่งตามจุดมุ่งหมายของ  
การวจิยั ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 การศกึษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของครูผูส้อน 
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเน้ือหาในการวจิยัประกอบดว้ย 
  1.  ดา้นการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ 
  2.  ดา้นการด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ 
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  3.  ดา้นการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ 
  4.  ดา้นการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา 
 ช่วงท่ี 2 การสร้างแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่องโดยกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นระดบั มาก ข้ึนไป มาเป็นประเด็นปัญหาในการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศนูยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
 ช่วงท่ี 3  การประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง โดยประเมนิผลจากระดบัการ
ปฏิบติัของครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลงัการพฒันาตามแนว
ทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศกึษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง  
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้บ่งออกตามช่วงของการวิจยัดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1  การศกึษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของครูผูส้อน 
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งหมด ซ่ึงเป็นบุคลากรของสถานศึกษาท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในปีงบประมาณ 2557  ประกอบดว้ย ครูผูส้อนของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง ประกอบดว้ย ครูอาสาสมคัรการศกึษานอกโรงเรียน จ  านวน   
3 คน  ครู กศน.ต าบล จ านวน 25 คน ครูศนูยก์ารเรียนชุมชน จ  านวน 17 คน และครูประจ ากลุ่ม 
จ  านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน  
 ช่วงท่ี 2 การสร้างแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง โดยใชเ้ทคนิคการประชุม       
เชิงปฏิบติัการ 
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  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งหมด ซ่ึงเป็นบุคลากรของสถานศึกษาท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในปีงบประมาณ 2557  ประกอบดว้ย ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
จ  านวน 3 คน ครู กศน.ต าบล จ านวน 25 คน ครูศนูยก์ารเรียนชุมชน จ  านวน 17 คน และครูประจ า
กลุ่ม จ านวน 5 คน ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา จ  านวน 3 คน ตวัแทนองคก์รนกัศกึษา จ  านวน 
3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ จ  านวน 3 คน รวมทั้งส้ิน 59 คน 
 ช่วงท่ี 3  การประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน  
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง โดยประเมนิผลจากระดบัการ
ปฏิบติัของครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลงัการพฒันาตามแนว
ทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศกึษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง  
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งหมด ซ่ึงเป็นบุคลากรของสถานศึกษาท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในปีงบประมาณ 2558  ประกอบดว้ย ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
จ  านวน 3 คน ครู กศน.ต าบล จ านวน 25 คน ครูศนูยก์ารเรียนชุมชน จ  านวน 17 คน และครูประจ า
กลุ่ม จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน  
 ขอบเขตด้ำนตวัแปร 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดในแต่ละช่วงของการวิจยัดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1  การศกึษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของ
ครูผูส้อน หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ          
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง  
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ครูผูส้อน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  สภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของ
ครูผูส้อน หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ใน 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ดา้นการด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้       
ดา้นการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ และดา้นการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา 
 ช่วงท่ี 2  การสร้างแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
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ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง โดยกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ  
   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของ
ครูผูส้อน หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 ช่วงท่ี 3  การประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ        
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง โดยประเมนิผลจากระดบัการ
ปฏิบติัของครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลงัการพฒันาตามแนว
ทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศกึษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง ท่ีร่วมกนัสร้างข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  แนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัการปฏิบติัของครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 ขอบด้ำนระยะเวลำ 
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1  การศกึษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนของ
ครูผูส้อน หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ          
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลา
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
  ช่วงท่ี 2 การสร้างแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551      
ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง โดยกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลาในระหว่างวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
25557 
  ช่วงท่ี 3  การประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551      
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ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 ในระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรพฒันำครูผู้สอน หมายถึง กระบวนการในการเสริมสร้าง เพ่ิมพนูความรู้ ความช านาญ 
ทกัษะและประสบการณ์ ใหก้บัครูผูส้อนของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอปากช่อง ในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลกัสูตรการศกึษานอก
ระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  หมายถึง การด าเนินการจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการ
ของตนเอง และไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี โดยมีขั้นตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 
  2.1  กำรวำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของ 
ครูผูส้อนและผูเ้รียนเพื่อการวิเคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ การวางแผนการ
เรียนรู้และการวางแผนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.2  กำรด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ หมายถึง  การด าเนินการร่วมกนัของครูผูส้อนและ
ผูเ้รียนในการก าหนดวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
นกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรียน หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในทุกขั้นตอน 
  2.3  กำรประเมนิผลกำรจดักำรเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มลู 
และการตดัสินคุณค่าการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนประกอบดว้ย การวดัผล ประเมินผล การเรียนราย
หมวดวิชา การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การประเมินผล การอ่าน คิด วิเคราะห์ การ
ประเมินผลกิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  2.4  กำรปรับปรุงและแก้ไขปัญหำ หมายถึง การน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูมาใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 สภำพปัญหำกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญัของครูผู้สอน หมายถึง   
ขอ้คน้พบท่ีเป็นอุปสรรค หรือจ ากดั ท่ีไดจ้ากการสอบถามครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครู หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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 แนวทำงกำรพฒันำครูในกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั หมายถึง 
ขั้นตอนและรายการปฏิบติัของครูในการจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงไดม้าจาก
ประชุมเชิงปฏิบติัของครูผูส้อน ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนองคก์รนกัศกึษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ใน 4 ขั้นตอน คือ ดา้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการด าเนินการจดัการเรียนรู้      
ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และดา้นการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา 
 กำรประเมนิผลกำรพฒันำครู หมายถึง กระบวนการประเมนิค่าความส าเร็จของการ
ด าเนินงานพฒันาครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงประเมินผลจากระดบั
การปฏิบติังานของครูผูส้อน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 ระดับกำรปฏบิัต ิ หมายถึง  ความสามรถท่ีครูผูส้อนไดด้  าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนส าคญั หลงัจากไดรั้บการพฒันาตามแนวทางแนวทางการพฒันาครูในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีไดม้าจากประชุมเชิงปฏิบติัของครูผูส้อน ตวัแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตวัแทนองคก์รนกัศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ  ใน 4 ขั้นตอน คือ ดา้นวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ ดา้นการด าเนินการจดัการเรียนรู้ ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และดา้นการปรับปรุง
และแกไ้ขปัญหา ภายในเวลาท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และมี
เกณฑก์ารประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั 
 ครูผู้สอน  หมายถึง  ขา้ราชการครู ครูอาสาสมคัรการศกึษานอกโรงเรียน ครู กศน.ต าบล 
ครูศนูยก์ารเรียนชุมชน และครูประจ ากลุ่ม ท่ีปฏิบติังานการสอนในหลกัสูตรการศกึษานอกระบบ 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง ในปีงบประมาณ 2557 และปีการศกึษา 2558 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีแต่งตั้งตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริม สนบัสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2551 ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
 องค์กรนกัศึกษำ หมายถึง ตวัแทนของนกัศกึษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหด้  าเนินการเก่ียวกบั
การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา การใหข้อ้เสนอแนะ และการรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดท้ราบสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูผูส้อน 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง   
 2. ไดแ้นวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน   
 3.  ไดข้อ้มลูสนเทศส าหรับหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการ
พฒันาครูผูส้อนในหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ใหม้ี
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   


