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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน           
เป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบระดับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
สําคัญของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนก
ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา จํานวน 288 คน 
ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ความแตกต่างโดยใช้ F-test และ t-test dependent 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล                    
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายขั้นตอน                     
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ครูที่มีระดับการศึกษา และการจบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไม่ใช่ปฐมวัย ต่างกัน                     
มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มี
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ประสบการณ์การสอนช้ันอนุบาลต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the problems of student centered 
instruction according to the opinion of Kindergarten teachers in basic education 
institutions under the office of Prachin Buri Educational Service Area and to compare 
levels of these problems in student centered instruction of kindergarten teachers in 
basic educational institution under the office of Prachin Buri Educational Service Area. 
The sample were 288 kindergarten teachers in basic educational institutional with 
stratify random sampling. The dada were analyzed by windows program. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, F-test, 
Scheffe’s test, and t-test for hypothesis testing.  
 The result of this research were as follows: 
 1. Problems of student centered instruction were performed moderately 
both as a whole and individual.  
 2. The comparison of kindergarten teachers’ classified by the level of 
education opinions about the problems of student centered instruction; was found 
that there was no significant difference. 
 3. The comparison of kindergarten teachers, classified by experience of 
teaching the opinions about the problems of student centered instruction; was found 
that there was significant difference.  
 4. The comparison of kindergarten teachers’ classified by education 
background (the Early Childhood or not.) opinions about the problems of student 
centered instruction, was found that there was significant difference.  
 
คําสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ครูอนุบาล 
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ความสาํคญัของปัญหา 
  จากกระแสการปฏิรูปการศึกษาที่ได้เน้นยํ้าความสําคัญของการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม                 
และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขภายใต้ คําจํากัดความเก่ง ดี  
และมีความสุข น้ัน ทําให้ เ กิดแนวทางการจัดการศึกษาที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญการเรียนรู้                       
แม้การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 จะไม่ได้
รวมการศึกษาระดับปฐมวัยเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภาคบังคับก็ตามแต่คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ และบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่างๆ ได้ให้ความสําคัญ                
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมีการวิเคราะห์ วิจัยนวัตกรรมการศึกษารูปแบบต่างๆ                     
และนํามาบรูณาการใช้เป็นกระบวนการศึกษาระดับปฐมวัยสําหรับบริบทของประเทศไทยโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญน้ีเป็นสิ่ งที่ นักการศึกษาไทย                   
ให้ความสําคัญมานานแล้ว โดยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ บัวศรี เป็นผู้เริ่มนํามาใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2495-2496 
เป็นต้นมา และในระยะต่อมาได้มีการกําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาด้วย แต่เมื่อมีการนํามาใช้จริง
มิได้มีครูผู้ใดนํามาใช้คงใช้วิธีสอนโดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นหลักเพราะง่ายกับครู ต่อมาเมื่อมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดไว้ในมาตรา 22 อย่างชัดเจนว่า                   
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ” จึงทําให้วงการศึกษามีการต่ืนตัวอีกครั้งหน่ึง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545: 19) 
แต่จากการศึกษาข้อมูลการติดตามความเข้าใจของครูเก่ียวกับ การเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่าครูทั่วประเทศ มีจํานวนมากกว่า 600,000 คน                     
มีครูจํานวนหน่ึงไม่รู้และยังไม่ได้ทําการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543: 15) และพบว่าแม้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาจะได้ดําเนินการในด้านต่างๆ ไปมากมายแล้วก็ตาม ทั้งในด้านการจัดอบรม สัมมนา 
การจัดการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและอื่นๆ แต่การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่ได้เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
  จากการศึกษาปัญหาเบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ             
ของครูอนุบาลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจึงมีความสนใจศึกษา                     
ถึงปัญหาในการจัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามสภาพจริงของครูอนุบาลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เน่ืองจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี                
มีจํานวนทั้งสิ้น 274 โรงเรียน และจัดว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว               
ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารการพัฒนา เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนมีโอกาสได้รับ                    
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การอบรมความรู้ใหม่ๆ มากกว่าครูในสังกัดอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลแหล่งข้อมูล หรือเป็นลักษณะ               
ขององค์กรใหญ่ที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงส่ิงใหม่ จากข้อมูลการศึกษาปราจีนบุรีและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน เช่ือได้ว่า โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีน่าจะเป็นโรงเรียน                
ที่มีสภาพปัญหาการจัดการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญน้อย เ น่ืองครูมีโอกาสได้รับความรู้                     
ความเข้าใจสูง แต่ทั้งน้ีเป็นเพียงประมาณการ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2550: 11)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัญหาการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามสภาพจริงของ                   
ครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถทําให้
ได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา เพ่ือนําไปสู่แนวทางในการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้                
และพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานด้านการศึกษาปฐมวัยให้แก่ครูปฐมวัยให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงในเรื่อง
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อไป 
  
 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  ครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน สาขาที่จบการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูอนุบาล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ผู้วิจัยใช้เฉพาะครูในโรงเรียนที่เปิดสอน                  
ช้ันอนุบาล จํานวน 250 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้นจํานวน 943 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ตารางคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี 
และมอร์แกน (Krejicie and Mogan, n. d. อ้างถึงใน ประยูร อาษานาม, 2544: 167) ได้โรงเรียนที่
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เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 37 คน โดยการเทียบสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 288 คน การสุ่มใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

  ตอนที่ 3 สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เป็นคําถามแบบปลายเปิด  

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยดําเนินการ        
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่จะ
ทําการศึกษาเพ่ือนิยามตัวแปรที่จะศึกษา ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และทําการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบ
แนวคิด 
  3.3 นําแบบสอบถามให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา           
และภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
  3.4 นําแบบสอบถามไปให้กับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง           
เชิงเน้ือหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถาม       
กับนิยามศัพท์ที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
  3.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มครูอนุบาลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง        
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี แล้วนํามาหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความเที่ยง รวมท้ังฉบับเท่ากับ 0.94 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ผู้บริหารในการเก็บข้อมูล 
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  4.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด        
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
  4.3 ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ได้แบบสอบถาม จํานวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติ ดังน้ี 
   5.1 สถิติตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยวิธี
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  
ตามวิธีของ ครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 
   5.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย 
( X ) ค่าเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 
   5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    5.3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูอนุบาล จําแนกตามประสบการณ์ ในการ
สอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา ใช้สถิติทดสอบ t-test 
    5.3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูอนุบาลจําแนกตาวุฒิการศึกษา               
ใช้สถิติทดสอบ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า 
  1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล              
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ            
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้ันย่อยของแต่ละขั้นทั้งสามขั้น พบว่า ขั้นเตรียมการทุกขั้นย่อยมีปัญหาใน
ระดับปานกลางเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือการเตรียมตนเอง การเตรียมแหล่งข้อมูล และการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นการวัดและประเมินผล ทุกขั้นย่อยมีปัญหาในระดับปานกลาง
เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือการวัดและประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน การวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ 
  2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาลและสาขาที่จบการศึกษา  
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   2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอน                     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนช้ันอนุบาลต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา              
ในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.3 ครูที่จบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไม่ใช่ปฐมวัย มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา                   
ในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยทําให้ทราบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามความคิดเห็น
ของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นหลัก
สําคัญที่ควรพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
  1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล              
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การที่ครูผู้สอนได้มีการศึกษาบทบาทของตนเอง ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการสนับสนุนของผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงทําให้มี
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุดสงวน ลาภอาษา (2549) ที่ได้ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ครูผู้สอน                      
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
  2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามความคิดเห็นของ
ครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา 
   2.1 ระดับการศึกษาพบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 
ไม่ เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่ งสามารถอธิบายได้ ว่า สาเหตุที่ ทํ าให้ เกิดปัญหาไม่แตกต่างกัน                     
ในแต่ละวุฒิการศึกษาอาจเป็นเพราะครูอนุบาลท่ีจบการศึกษาระดับต่างกันอาจไม่มีประสบการณ์                
ในการสอนระดับปฐมวัยเหมือนกัน ไม่ได้รับการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
เหมือนกัน ดังน้ันจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสนิท  ฉิมเล็ก (2548) ที่ได้ศึกษาถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มี
ต่ออุปสรรคและปัญหาเก่ียวกับตัวนักเรียน ปัญหาเก่ียวกับตัวผู้สอน ปัญหาเก่ียวกับผู้ปกครอง ปัญหา
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เก่ียวกับผู้บังคับบัญชา  และปัญหาเก่ียวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร อยู่ในระดับปาน
กลาง  ส่วนปัญหาข้อปลีกย่อยที่ค้นพบ และเป็นปัญหาที่สําคัญและต้องได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก 
คือ นักเรียนขาดความพร้อม ในการทํากิจกรรมและขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะของ
นักเรียนแตกต่างกัน แหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมมีน้อย ซึ่งสภาพดังกล่าว ทําให้ครูอนุบาลพบปัญหาเก่ียวกับ             
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่นเดียวกัน  
   2.2 ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่าง      
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ครูผู้สอนมีความรู้และ
ประสบการณ์การสอนมากสามารถใช้เทคนิคการที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนจึงมีความกระตือรือร้น                   
ความสนใจใฝ่รู้ มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย จึงทําให้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยาภรณ์ อยู่กลัด (2550) ที่ได้ศึกษา                
และเปรียบเทียบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตัวแปรอิสระที่ศึกษา คือ จํานวนครูตามเกณฑ์                    
และประสบการณ์การสอนของครู ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามประสบการณ์การสอนของครู พบว่ามีความแตกต่างกัน  
   2.3 สาขาที่จบการศึกษา พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า สาเหตุที่ครู
อนุบาลที่จบการศึกษาสาขาที่ต่างกันมีความคิดเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีแตกต่างกันน้ัน 
อาจเป็นเพราะสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
    1) ขั้นเตรียมการ พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน         
อาจเป็นเพราะการเตรียมตนเองของครูอนุบาลในด้านการปรับกระบวนการทัศน์ของตนเอง                     
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูอนุบาลที่
จบสาขาปฐมวัยมาโดยตรงมีการปฏิบัติที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่า เพราะมีการจัดอบรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับครูอนุบาลที่จบการศึกษาสาขาปฐมวัย ทําให้เกิดการต่ืนตัว                 
ของครูอนุบาลในการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ                       
(Child-center) ครูมีเจตคติที่ดีต่อการสอนระดับอนุบาล ซึ่งแตกต่างจากครูอนุบาลท่ีไม่จบการศึกษา
สาขาปฐมวัย ที่ไม่ได้รับการอบรมจึงทําให้มีปัญหาในการเตรียมตัวแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิภาววรณ์ ไชยฉอุ่ม (2548) ที่ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่า            
การพัฒนาบุคคลกรต้องมีการสร้างเจตคติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
โดยจัดบุคลากรให้ตรงตามสายงานและประสบการณ์ 
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    2) ขั้นดําเนินการ พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะครูอนุบาลที่จบสาขาปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นพบว่าคําตอบด้วยตนเอง 
ในด้านการใช้สื่อการสอนเพ่ือฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
การที่ผู้เรียนไดรับการเสริมแรงให้คิดหาคําตอบและแก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน การท่ี
ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งความรู้หลากหลาย ในด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเช่ือมโยง
ประสบการณ์กับชีวิตจริง การที่ครูอนุบาลที่จบสาขาปฐมวัยได้จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีบรรยากาศ
ด้านวิชาการ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ผู้สอนมีความพึงพอใจ การมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย
อย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจในด้านการที่ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มและเปิดโอกาส
ให้มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้   
    3) ขั้นการวัดและประเมินผล พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียน               
เป็นสําคัญแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในด้านการ
ร่วมกันวางแผนวัดและประเมินผลภายในหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระ การวัดและประเมินผลครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ กระบวนการผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน ในด้านการกําหนดช้ินงานและ ค่าคะแนนที่เกิดจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียนไว้ชัดเจน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน กลุ่มเพ่ือนผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของธน
พงษ์  อินทร์กันทุม (2547) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาและปัญหาการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตามความคิดเห็นของครูเครือข่าย ครูแกนนํา และครูต้นแบบในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญของครูเครือข่าย ครูแกนนํา และครูต้นแบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย จําแนกตามประเภทข้าราชการ และเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัย 
พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยภาพรวมและรายขั้นตอนมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามประเภท
ข้าราชการครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01แต่สภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ จําแนกตามเขตการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามประเภทข้าราชการครู พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยภาพรวมและรายข้ันตอนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากผลการวิจัยดังที่อภิปรายมาแล้วข้างต้นพบว่าปัญหาการจัดการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญน้ันส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลางและระดับการศึกษาของครูมีผลต่อปัญหาการ
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จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ประสบการณ์ในการสอนของครูอนุบาลและสาขาท่ีจบ
การศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ความคิดเห็นของครูอนุบาลเก่ียวกับปัญหาจัดการเรียนการสอน          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
   1.1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ขั้นเตรียมการผู้บริหารและ                
ครูอนุบาลควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนในการปรับท่าทีจากการสอนแบบเดิม สู่ท่าทีใหม่ 
คือท่าทีของผู้วิจัยและพัฒนาการนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ การสํารวจและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ควรแก้ปัญหาความครบถ้วนของเอกสาร ตํารา ในเน้ือหาวิชาที่จะทําการเรียนการสอน 
การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ 
   1.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  ขั้นดําเนินการผู้บริหาร                
และครูอนุบาลควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้บูรณาการเน้ือหาสาระภายใน            
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมตามโอกาสที่เหมาะสม การแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน                
ได้คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ จินตนาการด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกระบวนการ               
ที่ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
   1.3 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ขั้นการวัดและประเมินผลผู้บริหาร
และครูอนุบาลควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริม ให้ครูผู้สอน ได้ดําเนินการวัดผลและประเมินผล   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ที่เกิดจากกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน การท่ีครูนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ การร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผลภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหาให้ครูผู้สอนต้องกําหนดช้ินงาน และค่าคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองผู้เก่ียวข้องทราบ 
  2. ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
   2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ควรจัดรูปแบบ               
การพัฒนาครูต้นแบบ ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับครูผู้สอน                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
   2.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ควรสนับสนุน                
และสร้างเครือข่ายการวิจัยในช้ันเรียนให้ครูผู้สอนสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีคุณภาพ                  
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ สามารถนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
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   2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ควรสนับสนุน                
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน                
ได้อย่างมีคุณภาพ และผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
  3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   3.1 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการเ รียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ                     
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลข เพ่ือให้ทราบถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อันจะนําไปสู่การพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ประสบ
ความสําเร็จต่อไป 
   3.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ของครูผู้สอน 
   3.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในระดับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 
 

บรรณานุกรม 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ.(2548).  การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบแผนการเล่น. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 
  9(3): 41-45. 
 .  (2545).  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์    
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี,  สํานักงาน.  (2550).  แผนปฏิบัติการประจําปี 2551. ปราจีนบุรี: 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน.  (2543).  การประเมินความรู้ความเข้าใจและ

พฤติกรรมการสอนของครูที่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  สานปฏิรปู. 30(7): 12. 
 .  (2543).  ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุด. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
นิตยาภรณ์  อยู่กลัด.  (2550).  ปญัหาการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์                       
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.   

ประยูร  อาษานาม.  (2544).  คู่มือวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
วิภาววรณ  ไชยฉอุ่ม.  (2548).  สภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียน    

 มัธยมศึกษาสหวิทยาเขตปอ้มปราการสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.       
  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

70 

สนิท  ฉิมเล็ก.  (2548).  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศนูย์กลางของครูระดับ   
          ประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.  พิษณุโลก:                                            

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
สุดสงวน  ลาภอาษา.  (2549).  ปญัหาการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูผูส้อน                    

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2.                  
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.   

 

 
 
 
 
 

 


