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บทคัดย่อ
บทความวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
ที ่ เ น้ น ผู้ เ รีย นเป็นสำคั ญของครูใ นสถานศึ กษาโครงการส่ว นพระองค์ ส มเด็ จพระกนิษ ฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี ระดับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ส หสั มพัน ธ์ เพีย ร์ ส ั นและการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุคูณ
แบบนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านการติดต่อสื่อสารด้านโครงสร้างองค์กรและ
ด้านภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ได้ร้อยละ 66.10
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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Abstract
The purposes of this research were tostudy: 1) the level of factors related to the
student-center learning management of teachers in schools under Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Royal Initiative, Pathum Thani province; 2) the level of
the student-center learning management of teachers in schools and 3) factors affecting
the student-center learning management of teachers in schools. This research is a
quantitative research by which research instrument used for collecting data was Likert
five-point scale questionnaires with the reliability was 0.984. The data were analyzed by
using percent, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation
coefficient, and multiple regression analysis–the enter method.
The research revealed that the level of factorsrelated to the student-center
learning management of teachers in schools under Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn’s Royal Initiative, Pathum Thani province were at the high level as
follow: the personnel, the budget, the communication, the structure and the leadership
and the level of the student-center learning management of teachers in schools under
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Royal Initiative Pathum Thani
province were at high level in overall and related factors were able to predict the
teacher's student-centered learning management by 66.10 % with a statistical
significance of .05.
Keywords: factors affecting learning, student-center learning management,
schools under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Royal Initiative.

บทนำ
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็น
ที่แต่ละประเทศต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยปัจจัยที่สำคัญที่จะต้อง
พบเจอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ คุณภาพของคน และสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอดได้ ในปัจจุบัน คือ
การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซึ่งการศึกษาของไทยในปัจจุบันโดย
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษานำมาตรฐานไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษานั้น ๆ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง หมด 3 มาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มีความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับ
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สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูและผู้เรียนมีบทบาทร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบในการเรียน การ
ทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติเองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเองตามศักยภาพและวิธีการของแต่ละคนโดย
คำนึงถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ ผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
จากการบริบทของสถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการพระราชประสงค์ที่จะให้
เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พึ่งตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการศึกษาบริบทพบว่า สถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ จังหวัดปทุมธานี ยังจัด
การศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การจัดการศึกษายังขาดการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เ รียนและ
การเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขาดความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ขาดการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากรู้อยากเห็นอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ยังเป็น
การบอกให้นักเรียนท่องจำและปฏิบัติตามคำสั่งของครู รูปแบบการจัดชั้นเรียนโดยทั่วไปยึดครูเ ป็น
ศูนย์กลาง (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี, 2563)
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญของครู ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี
บทความวิจัยนี้นำเสนอเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่เกี่ย วข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากงานวิจัยต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงได้ปัจจัยเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จากปัจจัยที่มีความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป ได้ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านภาวะผู้นำ 3) ด้านโครงสร้างองค์กร
4) ด้านการติดต่อสื่อสาร 5) ด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ใน
การบริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูใน
สถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูในสถานศึกษาโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดปทุมธานี
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดปทุมธานี

การทบทวนวรรณกรรม
1. หลักการ ความหมาย และความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ มีนักวิชาการให้
ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ ดังที่ กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เน้นพัฒนาทักษะ
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติจริง และ
ผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งสอดคล้องกับ นรรัชต์ ฝันเชียร (2561) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง มุ่งเน้นให้ผู้เรีย นเกิดความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความ
สะดวก ซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ทั่วไปที่เน้นให้เด็กศึกษาหาความรู้จากการสอนของครูโดยตรง
จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ เนื้อหาสาระ ได้ดู ได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ด้วยตัวเอง เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน โดยการอำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริม ชี้แนะจาก
ครูผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สามารถเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้
2) องค์ประกอบของการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่
2.1) การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2562) ได้กล่าวไว้ว่า ครูจะมีบทบาทสำคัญใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกทักษะการคิด ดังนั้นครูยุคใหม่ต้องคำนึงในเรื่องการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการฝึกทักษะการคิด รู้จักวิธีการกระตุ้น ให้นักเรียนสนใจสู่การคิด ให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระโดยมีครูเป็นผู้เสริมและนำทางไปสู่เป้าหมายขอการคิดที่ถูกต้อง เชื่อมโยงความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีความคิดแตกต่างกัน ครูจะต้องใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนบนพื้นฐาน
ของเหตุผล มีความเป็นมิตร มีความใกล้ชิดและจริงใจต่อนักเรียนฝึกให้นักเรียนได้รู้จักพบในสิ่งที่เรียน
ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนรู้จักอภิปรายร่วมกันและเสนอแนะผลจากการคิดอย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
2.3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง บวก ดัง ที่ เจนจิรา จำปี (2558) ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
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นักเรียน รวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้
การเรียนรู้ดำเนินไปอย่างราบรื่น นักเรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้
2.4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ดัง ที่ สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
(2558) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดผล เพื่อให้ได้ผลที่ได้จากการวัดสะท้อนให้เห็นภาพกิจกรรมที่นักเรียนและ
ครูภายในห้องเรียน โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติงานและผลงาน เน้นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเน้นการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลงานที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ตามความสามารถของ
นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียนและเป็นการประเมินใน
หลาย ๆ ด้านจากการแสดงออกที่เกิดขึ้นจริง
2.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561)
ได้กล่าวไว้ว่า ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ หมายถึง แนวทางหรือแนวปฏิบัติเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบของการ
จัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จักรกรี โพธิ์ศรี (2560) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง
องค์ประกอบหรือปัจจัยนำเข้าสู่ระบบ ที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จะนำมาใช้
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สถานศึกษาทุกที่ไ ม่สามารถขาดได้ เช่นเดียวกับ อัคพงศ์ สุขมาตย์
(2557) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หมายถึง สิ่งที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง จึงพอสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรี ยนเป็นสำคัญ หมายถึง องค์ประกอบที่เอื้อต่อการดำเนินงานภายในสถานศึกษา ซึ่ง อาจจะเป็น
แรงผลักดันให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
3. สภาพบริบ ทของสถานศึก ษาในโครงการส่ว นพระองค์ส มเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่ม
งานพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่พุทธศักราช 2523 และได้ทรงงานต่อเนื่องมาจนถึง ปัจจุบัน ด้วยมี
พระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึง ความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างมีคุ ณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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คนดี พึ่งตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากทรงห่วงใย
เยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงมีพระราชดำริให้
ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกั นดาร” ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
โครงการตามพระราชดำริฯ ได้ดำเนินมากว่า 38 ปี ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งใน
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา ด้านการ
พัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านการพระราชทานความช่วยเหลือ และด้านความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการต่าง ๆ โดยใช้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ และเงินที่องค์การและเอกชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกัน
จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
โครงการดำเนินการขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่ง ประสบกับความ
ขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง เป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง
ด้วยวิธีการและเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไป
ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ (กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี, ออนไลน์)

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประมาณผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์งานวิจัยของ
อารยา ศิริบรรจง (2560), ชัยวัฒน์ ต.เจริญ และคณะ (2560), เทวัน เงาเศษและหิรัญ ประสารการ
(2560), สมพุด เกตขจร (2561), โชคชัย พรหมมาก (2561), งามพิศ อ้อยแดง (2561), Lan Chi Le,
ThaiDinh Do,Tam Phan (2020), ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านภาวะผู้นำ 3) ด้านโครงสร้าง
องค์กร 4) ด้านการติดต่อสื่อสาร 5) ด้านงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1) ด้านบุคลากร
2) ด้านภาวะผู้นำ
3) ด้านโครงสร้างองค์กร
4) ด้านการติดต่อสื่อสาร
5) ด้านงบประมาณ

วิธีดำเนินการวิจัย

ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ ประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิจัย
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งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือ สถานศึกษาในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จ
พระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี จั ง หวั ด ปทุมธานี
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 369 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18
กรกฎาคม 2563) กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวน 233 คน ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Five’s Scale) และบุญ ชม ศรีสะอาด (2556) มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .98 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครู
พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญของครู
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
n = 225
ระดับ
อันดับ
̅
ที่เน้นผู้เรียนของครู
S.D.
X
1. ด้านบุคลากร (X1)
4.29
.48
มาก
1
2. ด้านภาวะผู้นำ (X2)
4.13
.71
มาก
5
3. ด้านโครงสร้างองค์กร (X3)
4.13
.57
มาก
4
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4)
4.18
.55
มาก
3
5. ด้านงบประมาณ (X5)
4.27
.52
มาก
2
เฉลี่ยรวม
4.20
.56
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
มี ค ่ า เฉลี ่ ย โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เรี ย งลำดั บ ค่ า เฉลี ่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นบุ ค ลากร
(X̅= 4.29, S.D. =. 48) รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ (X̅= 4.27, S.D. = .52) ด้านการติดต่อสื่อสาร
(X̅= 4.18, S.D. = .55) ด้านโครงสร้างองค์กร (X̅= 4.13, S.D. = .57) และด้านภาวะผู้นำ (X̅= 4.13,
S.D. = .71) ตามลำดับ
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ผลการศึกษาการจั ด การเรี ยนรู้ท ี่เน้น ผู้เ รียนเป็นสำคัญ ของครูใ นสถานศึก ษา พบว่า
มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
N = 225
ระดับ อันดับ
การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
̅
S.D.
X
1. ด้านการจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
4.33 .49
มาก
2
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 4.31 .53
มาก
3
ต่อการเรียนรู้
3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4.52 .45
มาก
1
4. ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4.30 .51
มาก
4
5. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
4.29 .55
มาก
5
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม
4.35 .50
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดการเรียนรู้ ที ่เน้น ผู้ เรี ยนเป็น สำคัญ ของครู ในสถานศึ ก ษา
มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก (X̅= 4.52, S.D. = .45) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (X̅= 4.33, S.D. = .49) ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (̅X= 4.31, S.D. = .53) ด้านการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (̅X= 4.30, S.D. = .51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่
ด้ า นการแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู้ แ ละให้ข ้ อมู ล สะท้ อนกลั บ เพื่ อ พั ฒนาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรียนรู้
(X̅= 4.29, S.D. = .55) ตามลำดับ
ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ของครูใ น
สถานศึกษา พบว่า มีระดับความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
(X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู รายละเอียดดัง แสดงใน
ตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
y
X1
1.00
X2
.396*
1.00
X3
.455*
.842*
1.00
X4
.466*
.770*
.858*
1.00
X5
.518*
.673*
.764*
.853*
1.00
y
.629*
.541*
.646*
.692*
.731*
1.00
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลำดับ จากมากไปน้อยคือ
ด้านงบประมาณ (rx5y = .731) ด้านการติดต่อสื่อสาร (rx4y = .692) ด้านโครงสร้างองค์กร (rx3y = .646)
ด้ า นบุ ค ลากร (rx1y = .629) และด้ า นภาวะผู ้ น ำ (rx2y = .541) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง คื อ ด้ า น
งบประมาณ ส่วนด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากรและด้านภาวะผู้นำ มี
ความสัมพันธ์ระดับ ปานกลาง
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป คะแนน
มาตรฐาน (𝛽) และการทดสอบนัยสำคัญ ด้วยค่า t ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
𝛽
ปัจจัย
b
t
sig
Constant
.926
5.26
.000
1. ด้านบุคลากร (X1)
.270
.331
6.91
.000*
2. ด้านภาวะผู้นำ (X2)
-.059
-.090
-1.17
.242
3. ด้านโครงสร้างองค์กร (X3)
.122
.150
1.56
.120
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4)
.147
.173
1.73
.084
5. ด้านงบประมาณ (X5)
.323
.358
4.41
.000*
R = 0.81
R2 = 0.66
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล คือ ด้านบุคลากร (X1) และด้านงบประมาณ (X5) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนด้าน
ภาวะผู้นำ (X2) ด้านโครงสร้างองค์กร (X)และด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณ (R) เท่ากับ 0.81 ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย R2 เท่ากับ
0.66 แสดงว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูใน
สถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 66.10
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ (b) เท่ากับ .270, -.059, .122, .147 และ .323 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 𝛽 เท่ากับ .358, -.090, .150, .173 และ .331 และมีค่าคงที่ของ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ (a) .926 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
Y = a + bX
Y = .926 + .270X1 + -.059X2 + .122X3 + .147X4 + .323X5
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
ZY = .331X1 + -.090X2 + .150X3 + .173X4 + .358X5

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านโครงสร้างองค์กรและด้านภาวะผู้นำ ทั้ง นี้ อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทิพย์วัต และคณะ
(2562) พบว่า ปัจจัยบริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร
ด้านภาวะผู้นำ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านแรงจูงใจ และด้านการติดต่อสื่อสาร
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครู
โดยค่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะครู ผ ู ้ ส อนได้ จ ั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ เ น้ น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการกล้ าแสดงออก ครูนำสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีการปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย มีการ
กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิธีการประเมินเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองและ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ สลิตา รินสิริ (2558) พบว่า การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
รายด้านอยู่ในระดับมากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก เนื่องจากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีความสำคัญยิ่งที่ผู้สอนจำเป็นต้อง
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สร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ท ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญมีประสิทธิภาพ ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านงบประมาณ
มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านบุคลากรเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษา จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่ ตระหนักถึงการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เข้าใจการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับเพื่อนครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ สมพุด เกตขจร (2561) กล่าวว่า บุคลากรในโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมี
ความรักใคร่กลมเกลียมกัน มีลักษณะร่วมแรงร่วมใจและแบ่งปันช่วยเหลือกัน ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปัจจัยด้านงบประมาณเกี่ยวข้องเพราะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
จำเป็นต้องกำหนดแผนงานและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานและต้องใช้งบประมาณตาม
แผนงานที่กำหนดอีกทั้งยังต้องจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีก
ด้ ว ย สำหรั บ ปั จ จั ยด้ า นภาวะผู้ นำ ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งองค์ กรปละปั จ จัย ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่อสาร
ไม่สามารถพยากรณ์ได้ อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นปกติ สอดคล้องกับ มัฮดี
แวดราแม โชติกา ภาษีผล และคณะ (2556) พบว่า การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้บริหารกำหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรและการมอบหมายความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 3 ปัจจัยนี้อาจส่งผลทางอ้อม
กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดปทุมธานี องค์ความรู้ที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้

แผนภาพที่ 2 แสดงแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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จากแผนภาพที่ 2 จะแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของครู ใ นสถานศึ ก ษาโครงการส่ ว นพระองค์ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคลากร
2) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 3) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 4) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 5) ปัจจัยด้าน
งบประมาณ ส่งผลให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 1) การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2) การสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 3) การประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับการ
จัดการเรียนรู้ 4) การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นระบบ 5) การใช้เครื่องมือที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับวิธีการประเมินตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน

สรุป
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ สถานศึกษาในโครงการส่วน
พระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
ปทุ ม ธานี ประชากร คื อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจำนวน 369 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวน 233 คน ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมี 1 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูในสถานศึกษา
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก โดยทุกปัจจัยส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของครูทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากครูมี การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นระบบรวมถึงประเมินผลโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนำมาปรับการจัดการเรียนรู้และมีการสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านบุคลากร ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรตระหนักถึงการจัดการศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาควรจัดให้มีครูผู้สอนครบทุกชั้นทุกวิชาเพื่อการจัดการศึกษาที ่มี
คุณภาพ
1.2 ด้านภาวะผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ได้ในการทำงาน โดยการแสดง
ความกระตือรือร้นหรือกระตุ้นตัวเองในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์มอง
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การณ์ไกล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นเป็นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ด้านโครงสร้างองคกร สถานศึกษาควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานอย่างชัดเจน ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมตามเป้าหมายขององค์กร
1.4 ด้านการติดต่อสื่อสาร สถานศึกษาควรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทุกส่วนงานภายใน
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการสื่อสารหลากหลายช่องทาง สื่อสาร ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างคนในองค์กร
ด้วยภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
1.5. ด้านงบประมาณ สถานศึกษาควรใช้งบประมาณเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
สำคั ญ โดยมี ก ารกำกับ ติด ตามการใช้ งบประมาณที ่ ช ัด เจนและอาจของบประมาณสนับ สนุ นจาก
หน่วยงานอื่นได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจั ดการเรียนรู้ ที ่เน้น ผู้ เรียนเป็น สำคั ญ
สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อที่จะนำ
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป
2.2 ควรศึกษาปัจ จั ยอื ่น ๆ ที่ส่ง ผลต่อ การจัดการเรี ยนรู้ท ี่ เน้น ผู ้เรียนเป็ น สำคัญ เช่น
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านความพร้อมของผู้เรียนและด้านภาวะผู้นำทาง
วิชาการ เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
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