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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน  
5 ด้าน คือ ด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ด้านการสร้าง ความ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จํานวน 137 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ Independent 
t-test และใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอน 
ในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปฏิบัติมากเป็นลําดับท่ี 1 คือ  
ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการจัดทําแผนการจัดการ
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เรียนรู้สอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ 2) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา
กาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การสอน (1) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระหว่างครูเพศชาย
และครูเพศหญิง พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน  
(2) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระหว่างครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ
ครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ (3) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ระหว่างครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ํากว่า 15 ปี กับครูท่ีมีประการณ์การสอนต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู, ผู้เรียนเป็นสําคัญ  

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the behavior of teachers in the 
Kab Choeng 3 Network of Educational Management under the Surin Primary Educational 
Service Area Office 3 for learner-centered management (2). To compare the behavior of 
teachers in the Kab Choeng 3 Network of Educational Management under the Surin 
Primary Educational Service Area Office 3 for learner-centered management, classified by 
gender, education level and teaching experience. Research methodology was a survey 
research. The population, totaling 208 persons, included teachers in schools at the Kab 
Choeng 3 Network of Educational Management under the Surin Primary Educational 
Service Area Office 3. Sample, totaling 123 persons, obtained via stratified random 
sampling technique comprised of teachers in schools at the Kab Choeng 3 Network of 
Educational Management under the Surin Primary Educational Service Area Office 3. 
Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) study of research problem; (2) research 
design; (3) data collection and analysis; and (4) research report writing. The instrument was 
a questionnaire with 5 rating scales. The statistics used for data analysis were Percentage, 
Mean, Standard Deviation, and Independent t-test. 

The results of the research were found that: 1) The learner-center management 
behavior of the teachers in the Kab Choeng 3 Network of Education under the Surin 
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Primary Educational Service Area Office 3, in overall was at high level 2) The learner-
center teaching and learning of teachers in the Kab Choeng 3 Educational Management 
Network, under the Surin Primary Educational Service Area Office 3, classified by gender, 
education level and teaching experiences, found that (1) the learning and teaching and 
learning management behaviors focused on the learner-center between male teacher and 
female teacher, found that the learner-center teaching and learning management 
behaviors were not different (2) the learner-center teaching and learning management 
behaviors between teacher with a bachelor's degree and teacher with a postgraduate 
degree, found that the learner-center teaching and learning management behaviors were 
different at the significantly level of 0.05 and (3) The learner-center management behavior 
of the teachers between teachers with teaching experiences of less than 15 years and 
teachers with teaching experience of 15 years and over found that, the behaviors of the 
learner-center teaching and learning management were not different. 

 
Keywords: Teaching-Learning Behaviors of Teachers, Learner-Center 
 
บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการทางการศึกษา
ในมาตรา 6 การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มาตรา 9(2) 
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด หลักการกระจายอํานาจลงไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 9(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และมาตราท่ี 22  
การจัดการ ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน  
มีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 ได้กําหนด วิสัยทัศน์และหลักการ ไว้ว่า 
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
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รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ
ของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 3) เป็นหลักสูตรการศึกษา 
ท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของท้องถ่ิน 4) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 5) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ วิธีการสําคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความ 
สําคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของตนเองและได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงแนวคิดการ จัดการศึกษาน้ีเป็น
แนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ท่ีได้พัฒนามาอย่าง ต่อเน่ืองยาวนาน 
และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม ต้องการอย่างได้ผล  
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2552) 

การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ กระบวนการท่ี ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้า และสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน มีส่วนร่วมใน
การสร้างความรู้อย่างมีกระบวนการได้ผลงานท่ีดี และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงสอดคล้อง
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการและการนําความรู้ท่ีได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน (ทิศนา แขมมณี, 2552: 14; กมล ภู่ประเสริฐ, 2554: 45) กล่าวว่า รูปแบบ 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ี มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกค้นรวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดท้ังยึดตนเองให้มีวินัย รับผิดชอบใน
การทํางาน     
 จากสภาพและปัญหาท่ีกล่าวมาข้างตน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือจะได้นําผลการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางสําหรับ
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ผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาได้วางแผน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แตกต่างกัน 
 2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แตกต่างกัน 
 3. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
 
การดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2560: 21-22) 
และสมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554: 1-2) ประกอบด้วย 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ 4) การสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอน ซ่ึงประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ

อัตราจ้าง ท้ัง 11 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จํานวน 208 คน  

   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอน รวมท้ังส้ิน 137 คน ทําการเลือก
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random sampling) 
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3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
     ตัวแปรต้น คือ สถานภาพท่ัวไปของครูผู้สอน 1) เพศ ประกอบด้วย (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 
2) ระดับการศึกษา ประกอบด้วย (1) ปริญญาตรี (2) สูงกว่าปริญญาตรี และ 3) ประสบการณ์การสอน 
ประกอบด้วย (1) ต่ํากว่า 15 ปี (2) ต้ังแต่ 15 ปี ข้ึนไป 
              ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย  
2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน 

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จํานวน 
40 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีสเกลการวัดเป็น มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง พอใช้ น้อย และน้อยท่ีสุด 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
             5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีได้กําหนดไว้ 
  5.2 จัดทําคู่มือลงรหัสตามแบบสอบถาม 

  5.3 นําข้อมูลท้ังหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์มลงรหัส 
  5.4 นําข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนดังน้ี 
  5.5 ทําการแปลความหมายค่าเฉล่ียโดยกําหนดช่วงช้ันโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 482) 

 

การแปลค่าความหมายของคะแนน ดังต่อไปน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย     
      ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                6.1 สถิติในการพิจารณาเคร่ืองมือ 1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 
(IOC) และ 2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 6.2 สถิติพ้ืนฐาน 1) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) และ 3) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
     6.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 
 
ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 137 คน มีเพศชายจํานวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.93 มีเพศหญิงจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 70.07 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 58.39 มี
ประสบการณ์การสอนต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.99 มีประสบการณ์การสอนต้ังแต่ 
15 ปีข้ึนไป จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 54.01 

2. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัด
การศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า พฤติกรรม 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก  
(x"= 3.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปฏิบัติมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดการเรียนรู้ เป็นลําดับสุดท้าย  

3. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือดูความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เม่ือ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน ของครูในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา
กาบเชิง 3 ดังน้ี 

   3.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการ
จัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างครูเพศชาย
และครูเพศหญิง พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน และเม่ือ
พิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ไม่แตกต่างกัน เช่นกัน 

   3.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการ
จัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างครูท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีกับครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
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ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และเม่ือพิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ (1) ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และ (2) ด้านด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
ในการจัดการเรียนรู้ ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย 
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างครูท่ีมี 
ประสบการณ์การสอนต่ํากว่า 15 ปี กับครูท่ีมีประการณ์การสอนต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป พบว่า พฤติกรรม 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน 
พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นํามา
อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยเรียง
ตามลําดับดังน้ี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้และครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการ
เรียนรู้เป็นลําดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลศักด์ิ ศรีปัญญา (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านและสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ ครอบแก้ว (2555) ได้
ทําการศึกษาเร่ืองบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่าบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการ
ปฏิรูปผู้เรียนเป็นสําคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับคือการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้การสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนการประเมินผลการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประสบผล
อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 
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2. เม่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเพ่ือดูความแตกต่างของ พฤติกรรมการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เม่ือ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน ของครูในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 พบประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายได้ดังน้ี 

   2.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย 
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตามเพศ 
โดยภาพรวม พบว่าครูท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่าง
กันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันจะเห็นว่าครู
ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์อันเป็นยุคความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสารท่ี
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงจัดการศึกษาอบรมให้เด็กเกิดความรู้คู่คุณธรรมเรียนรู้อย่างมีความสุขให้
เป็นเด็กเก่ง ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซ่ึงสอดคล้องกับจําลอง เจริญเกษ (2552: 128) ท่ีพบว่าครู
ท่ีมีเพศแตกต่างกันก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองเช่นเดียวกันครูมีความจําเป็นท่ีจะต้องทําการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการเพ่ือนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่เยาวชนและสังคมต่อไป 

   2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการ
จัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จําแนกตามระดับ
การศึกษาโดยภาพรวม พบว่าครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเม่ือทดสอบรายด้าน พบว่าด้านท่ี
แตกต่างกันคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านด้านการสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีอาจมีแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าของอาชีพในบางรายอาจมีองค์ความรู้ด้านการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตลอดจนมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือนํามาคิดวิเคราะห์หาวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ส่งผลให้เม่ือตอบแบบสอบถามจึงมีความม่ันใจในตัวเองทําให้เลือกตอบไปทางด้านท่ีมีคะแนนสูง
กว่าครูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเม่ือพิจารณาในความแตกต่างรายด้านจะสามารถยืนยันความ
ม่ันใจของครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีได้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามเม่ือดูความแตกต่างในภาพรวมเม่ือ
สังเกตุจากค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มจะพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักเน่ืองจากว่าครูส่วนใหญ่มีความต่ืนตัวใน 
การพัฒนาตนเองท่ีจะศึกษาหาความรู้ให้ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนและนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาครูต้องปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนและผู้เรียนก็ต้องเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมท่ียึด
ครูเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีสอนแบบใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนรู้ทุกข้ันตอนได้พัฒนาสมองการคิดและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ดังน้ันการท่ีครูจะสามารถจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีการพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ทุกข้ันตอนครูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีต้องพัฒนา
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ตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปทําให้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
บางท่าน เช่น ประทีป โชติคุณเศรษฐ (2554: 147) ท่ีพบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันต่างก็มีความต้องการ
พัฒนาตนเองด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน 

   2.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย 
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตาม
ประสบการณ์การสอน โดยภาพรวม พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเม่ือทดสอบรายด้าน  
พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันจะเห็นว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกันต่างก็อยู่ในวัยทํางานมีความ
กระตือรือร้นมีความพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาตนเพ่ือให้มีศักยภาพท่ีสูงข้ึนตามนโยบายของสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงแม้จะมีประสบการณ์การสอนต่างกันแต่ก็มี
แรงจูงใจเหมือนกันคือต้องการได้รับการยกย่องชมเชยทางสังคมซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
(Maslow, 1997 อ้างถึงในนิยม กร่ิมใจ, 2555: 46) ได้กล่าวถึงมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นผู้อยู่ไม่น่ิงท้ังน้ีเพราะ
มนุษย์มีความต้องการติดตัวมาแต่กําเนิดและเป็นผู้ตระหนักในความรับผิดชอบและพยายามค้นหาศักยภาพ
เพ่ือกระทําในส่ิงท่ีตนปรารถนาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ได้เสนอแนวคิดว่ามนุษย์เรามีระดับความต้องการ
อยู่ 5 ระดับคือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการในข้ันน้ีเป็นความ
ต้องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและเห็นได้ชัดท่ีสุดว่าความต้องการท้ังหมดเป็นความต้องการท่ีจําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต 2) ความต้องการความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety or Security Needs) มีอิทธิพล
ต่อบุคคลโดยเฉพาะคนท่ีทํางานในฐานะเป็นผู้คุ้มครองหรืองานท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย 3) ความต้องการ
ความรักและการเป็นสมาชิกของสังคม (Love and Belonging Needs) ความต้องการข้ันน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
ความต้องการด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ต้องการความรักและเป็น
สมาชิกของสังคมโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 4) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (The Esteem 
Needs) คือความต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับนับถือต้องการเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ามีความม่ันใจในตนเองต้องการ
เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ และ 5) ความต้องการสมหวังในชีวิต (The Needs for Self-Actualization)  
เป็นความต้องการข้ันสุดท้ายของบุคคลได้แก่ความต้องการท่ีจะทําสําเร็จทุกส่ิงทุกอย่างตามใฝ่ฝันของตนเอง
ได้ทําอะไรตามท่ีตนเองต้องการจะทําและมีความสุขอยู่กับส่ิงท่ีตนต้องกระทํา 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 คร้ังน้ี 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
    1.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของครูคือครูและผู้เรียนร่วมกันกําหนดจุดมุ่งหมายเน้ือหากิจกรรม
และส่ือการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู้ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนในเร่ืองท่ีจะเรียน 

    1.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับต้องการของครูคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

    1.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการจัดส่ือ
การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้สอดคล้อง 
กับต้องการของครูคือส่ือการเรียนรู้เป็นส่ือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันจัดทําข้ึนและใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

    1.4 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลางแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับต้องการของครูคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน 
การกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ 

    1.5 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย
การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับต้องการครูคือ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน 
การกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานทางการศึกษาต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียน 
การสอนท่ีเน้นความสําคัญของผู้เรียนเป็นหลัก 
  2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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    2.3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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