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บทคดัย่อ 
 

 การด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา คร้ังน้ี   
มีจุดมุ่งหมายของการวจิยั เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ของครูผูส้อน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวทางการ
พฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยเทคนิคการประชุมเชิง
ปฏิบติัการของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ก่ียวขอ้ง และประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนจากระดบัการปฏิบติั
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกตาม
จุดมุ่งหมายของการวจิยั ดงัน้ี ช่วงท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูผูส้อน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง ประกอบดว้ย ครู
อาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 3 คน ครู กศน.ต าบล จ านวน 25 คน ครูศูนยก์ารเรียน
ชุมชน จ านวน 17 คน และครูประจ ากลุ่ม จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอนใน
ปีงบประมาณ 2557 ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert)  ช่วงท่ี 2 การสร้างแนว
ทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยเทคนิคการประชุม
เชิงปฏิบติัการ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 3 คน    
ครู กศน.ต าบล จ านวน 25 คน ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน จ านวน 17 คน และครูประจ ากลุ่ม จ านวน 5 คน 
ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน ตวัแทนองคก์รนกัศึกษา จ านวน 3 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน รวมทั้งส้ิน  59 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นประชากรทั้งหมด  ช่วงท่ี 3 การ
ประเมินผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง โดยประเมินผลจากระดบัการปฏิบติัของครูผูส้อนในการจดั
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ครูอาสาสมคัร
การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 3 คน  ครู กศน.ต าบล จ านวน 25 คน ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน จ านวน 
17 คน และครูประจ ากลุ่ม จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในปีงบประมาณ 2558  
ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นประชากรทั้งหมด สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1.  จากการศึกษาระดบัปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
ครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการวางแผนกระบวนการ
เรียนรู้ มีปัญหามากท่ีสุด อยูใ่นระดบั มาก รองลงมาคือ ดา้นการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้     
และดา้นการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบั มาก และดา้นการด าเนินการจดักระบวนการ
เรียนรู้ มีปัญหานอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบั มากก 
  2.  การสร้างแนวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง โดยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ประกอบดว้ย 
   2.1  ดา้นการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางใหส้ถานศึกษาน าไปพฒันา
ครูผูส้อน คือ ควรจดัฝึกอบรมครูในการจดัท าแผนการเรียนรู้ การบนัทึกหลกัสอน และการน าผลมาใช้
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน การท าความเขา้ใจร่วมกนักบัครูผูส้อน ผูเ้รียน และผูน้ าชุมชนใหมี้ส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมใหค้รูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ชุมชน/ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมเพื่อการวางแผนในการจดัท าแผนการเรียนการสอน สนบัสนุนครูให้เขา้รับการอบรมในการจดัท า
แผนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลกัสูตร การวเิคราะห์ผูเ้รียน ความตอ้งการของชุมชน และน าผลนั้นมา
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัครูบุคคลและส่ิงแวดลอ้มหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมใหค้รูน าสาระ
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา มีการ
เตรียมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นวิชาการ ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ปลูกฝัง ค่านิยมท่ีดีและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา กศน.ต าบลให้
มีบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน จดัท า
โครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานตน้สังกดั 
ส่งเสริมใหค้รูน าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอน โดยก าหนดให้
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ครูจดัท าบนัทึกหลงัสอนและรายผลต่อผูบ้ริหารทุกคร้ังท่ีด าเนินการสอนก าหนดใหค้รูประเมิน
แผนการเรียนรู้และรายงานผลการประเมินต่อผูบ้ริหาร 
   2.2  ดา้นการด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางเพื่อใหส้ถานศึกษาน าไป
พฒันาครูผูส้อน คือ สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมวธีิการกระตุน้ผูเ้รียน กระบวนการสร้างส่ือ อุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน     
ควรสนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง       
จดัฝึกอบรมครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน และส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียน เช่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูเ้รียน สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตค์วามรู้มาใช ้เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาในชีวิตจริง เช่น การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชุมชน การเรียนรู้และพฒันาอาชีพ การศึกษาดูงาน 
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ สนบัสนุนงบประมาณในการ
จดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูไดจ้ดักิจกรรมท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัจริง ด าเนินการจดัฝึกอบรม
ครูผูส้อนในการบูรณาการความรู้ คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม สนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา จดัฝึกอบรมครูผูส้อนจดักิจกรรมและสนบัสนุนการจดั 
กิจกรรมท่ีเป็นการสร้างกระบวนการคิดวเิคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชกิ้จกรรมพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูเ้รียน เช่น การฝึกอบรมกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล การฝึกอบรมใหผู้เ้รียนท าวิจยัชุมชน   
และส่งเสริมการจดัท าโครงงาน การประกวดโครงงานนกัศึกษา 
   2.3  ดา้นการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางเพื่อใหส้ถานศึกษาน าไป
พฒันาครูผูส้อน คือ สถานศึกษาควรพฒันาครูผูส้อนในการประเมินผลการสอนท่ีสะทอ้นการปฏิบติั
จริง ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาครูผูส้อนในการประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้รายบุคคลและ
รายกลุ่มดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย ผูบ้ริหารควรจดัประชุมเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและรายงานผลการเรียนรู้ใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบ ครูผูส้อนควรจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัประเมินตนเองและยอมรับผลการประเมินจากเพื่อน จดักิจกรรมการ
ประเมินตนเองโดยตนเองและประเมินโดยเพื่อน และน าผลมาใชใ้นการพฒันาตนเอง  ทั้งทางดา้น
ร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ ผูบ้ริหารควรก าหนดใหค้รูผูส้อน
รายงานผลการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ทุกสัปดาห์และบนัทึกไวใ้นบนัทึกหลงัสอนทุกคร้ัง ผูบ้ริหาร
ควรสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมท่ีเป็นการพฒันาผูเ้รียนทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม เช่น กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมประกวดวาดภาพ และกิจกรรมลูกเสือยวุกาชาด 
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สถานศึกษาควรก าหนดใหมี้การประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนทั้งในและนอก
หอ้งเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการ กศน.ต าบล ควรด าเนินการ
ก าหนดแนวทางการประเมินท่ีเป็นรูปธรรม และจดัท าแบบประเมินให้เป็นรูปแบบเดียวกนั ควรเชิญ
วทิยากรผูมี้ความรู้มาบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการประเมินท่ีหลากหลายและเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัสภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดัประชุมท าความเขา้ใจร่วมกบัผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ กศน.ต าบล 
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา
ผูเ้รียนในพื้นท่ี จดัท าค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียน และการปฏิบติังานของพฒันา
ครูในพื้นท่ีในการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
   2.4  ดา้นการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา มีแนวทางเพื่อใหส้ถานศึกษาน าไปพฒันา
ครูผูส้อน คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ก าหนดใหค้รูผูส้อนจดัท าบนัทึกหลงัสอนโดยน าขอ้เสนอแนะมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน ผูบ้ริหารควรตรวจสอบติดตามการเรียนการสอนอยา่งใกลชิ้ด และก ากบั 
ดูแล และเอาใจใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูน าผลการ
ประเมินมาใชป้รับแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการจดัฝึกอบรมการท า
วจิยัในชั้นเรียนใหค้รูสอน โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยายใหค้วามรู้ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูผูส้อน
ไดรั้บความรู้ดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนกบัหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานอ่ืนๆ และก าชบัใหค้รู
จดัท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 เร่ือง จดัประชุมร่วมกนักบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อน พฒันาแนวทางและวธีิการปรับปรุงการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
โดยสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหาร
ควรใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมและพฒันากระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอยา่ง
ต่อเน่ือง จดัโครงการพฒันาครูและบุคลากรสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในทุกปี ควรด าเนินการประเมินหลกัสูตร และพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินหลกัสูตรมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนและบริบททางสังคม  
 3.  ผลการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง โดยประเมินผลจากระดบัการปฏิบติัของครูผูส้อนในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัการปฏิบติัในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ทุกดา้น และการประเมินผลการตาม
เกณฑช้ี์วดัผลส าเร็จของการด าเนินงานจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หลงัการ
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พฒันาโดยการใชแ้นวทางการพฒันาครูผูส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
พบวา่ ครูผูส้อนมีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์ผา่นการประเมิน ในทุกดา้นและทุกขอ้    


