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ชื่อเรือ่ ง : รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โดยกระบวนการวิจัยปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ภูมิพัฒน์ แก้วมูล*
ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ
รูป การพัฒ นาพฤติก รรมการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้ที ่เ น้น ผู ้เ รีย นเป็น ส าคัญ โ ด ย ใช้
กระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด มี วัตถุประสงค์ 1)
ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการวิ จั ย ปฏิ บ ั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษารูปแบบการ
พัฒนาพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เ น้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ โดยการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารใน
ชั้ น เรี ย นของครู และ 3) เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ในปีการศึกษา 2557 จานวน 76 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ได้
กลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 63 คน เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จัยเป็นเครื่อ งมื อ ที่ ผู้ วิจัย สร้า งขึ้น ประกอบด้วย
1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) บันทึกการสนทนากลุ่ม และ 4) แบบประเมินความความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ Χ , S.D. และสถิติ
เชิงบรรยาย
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาความสามารถของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น พบว่า ด้านทัก ษะการ
จัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ที ่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น ส าคัญ โดยใช้ก ระบวนการในชั ้น เรีย นของครู วิ ท ยา ลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด มี 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทั กษะการวิจัย ด้านการวัดการ
ประเมินผล และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่ า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =3.25) ส่วนด้าน
ที่มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านทักษะการวิจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( Χ =4.89)
2. ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น ของครู ในวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาต้นแบบ จานวน 3
แห่ง พบว่า ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาในวิท ยาลัย ต้น แบบมีขั้น ตอนการพัฒ นาครูอ อกเป็น 4
ขั้น ตอน ได้แ ก่ การวางแผน การดาเนินการตามแผน การประเมิน และการปรับ ปรุง พัฒ นา ส่ว น
รูปแบบการพัฒนาครู และบุคลากรที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ การฝึกอบรม การพัฒนาด้วยตนเอง การนิเ ทศ
และการสร้างแรงจูงใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
* ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
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3. ผลการสร้างและการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น ของครู ในวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาร้อยเอ็ด
รูปแบบการพัฒนาครูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการพัฒนาครูมี 4 ขั้น คือ การวางแผนงาน การ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร การประเมินและพัฒนา การกาหนดมาตรฐานและการปรับปรุง และส่วนที่ 2 วิธีการ
พัฒนาครูมี 4 วิธีการที่สาคัญ ได้แก่ การฝึกอบรม การส่งครูไปศึกษาดูงาน การนิเทศและสร้างแรงจูงใจ
และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒ นาพฤติก รรมการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ที่เ น้นผู้เ รียนเป็น
สาคัญโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ในด้าน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุ กด้าน
( Χ =4.57)

คาสาคัญ : รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม, การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ,
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
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Model Behavior Development in Child-Centered Learning Activity Management by
the Process of Teachers’ Classroom Research at Roi-Et Vocational College
Phumipat Kaewmool*
ABSTRACT
The purposes of this study were: 1) To study the current state and the needs of
behavior development in child-centered learning activity management by the process of
teachers’ classroom research at Roi-Et Vocational College. 2) To study the format of
behavior development in child-centered learning activity management by the process of
teachers’ classroom research. And 3) To build and evaluate the format of behavior
development in child-centered learning activity management by the process of teachers’
classroom research, Roi-Et Vocational College. The population and the samplings were 76
teachers and educational personnel who were teaching in Roi-Et Vocational College in
the academic year 2014. The number of samplings was randomly selected by Krejcie &
Morgan’s table. The check list form and the five rating scale questionnaire, interview
form, focus group record, and evaluation form of the appropriation, probability and
benefit were used to collect data. The collected data were analyzed by means of
percentage, standard deviation (S.D.), and narrative statistic.
The results of this study were as follows :
1. The overall image of current state of knowledge and understanding aspect,
research skill aspect, measure and evaluation aspect, and action research aspect were at
a fair level ( Χ =3.25). The overall image of teachers’ needs was at the highest level
( Χ =4.89).
2. The teachers and the educational personnel of 3 format colleges had four
steps of teacher development such as planning, following plan, evaluation and
development. The best and most successful development format consisted of training,
self development, supervision, motivation building, and praise.
3. The format of behavior development in child-centered learning activity
management by the process of teachers’ classroom research, Roi-Et Vocational College
had 2 parts: 1) the 4 steps of teachers’ development consisted of planning, personnel
development, evaluation, and development. And 2) the 4 methods of teacher
development consisted of training, visit study, supervision and motivation building, and
competition for salary increase.
*Phumipat kaewmool, Ph.D. Deputy Director Roi-Et Vocational College
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4. The appropriation, probability and the benefit of the behavior development
format in child-centered learning activity management by the process of teachers’
classroom research, Roi-Et Vocational College, were at the highest level ( Χ =4.57).

Keyword : Model Bevhaior Development, Child-Centered Learning Activity Management,
Process of Teachers’ Classroom Research, Roi-Et Vocational College
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บทนา
ตาม พรบ.การศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึก ษา มาตรา 22 – 29 ได้
กาหนดให้ครูต้องศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล วางแผนการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการจัดการเรียนรู้ และ
ประเมิ นผลการจัดการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพนักเรียน และในมาตรา 30 ได้กาหนดให้ครูต้อง
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 7-8) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนจึงเป็นประเด็นที่สาคัญของการอภิปรายในทุ กเวทีทางการศึกษาและต่างเห็นพ้อง
ร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยแนวการพัฒนาจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม
อันจะทาให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองต่อ
สิ่งท้าทายในอนาคตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามแนวความคิดใหม่นี้ สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีภาระความรับ ผิดชอบผลัก ดันพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาบนพื้นฐานของความหลากหลาย และความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (สานักงาน
ทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2554) จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุ ทธศักราช 2542
มาตรา 24 และมาตรา 30 กาหนดให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยให้สถานศึกษา
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
และกาหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิควิธีการ
ตลอดจนใช้ สื่อการสอนได้อย่างหลากหลาย และจัดให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (สมบัติ บุญประคม, 2545 : 35) อีกทั้งการดาเนินการวิจัยในชั้น
เรียนของครูเ ป็นเรื่องที่ สาคัญ และจ าเป็นที่ครูต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และต้องลงมือดาเนินการ
เพื่อที่จะนาความรู้ และผลการศึกษาที่ได้ไปกาหนดแผน แนวทาง และวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยทาไปพร้อม ๆ กันกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ด้วย
กระบวนการที่เรียบง่าย และเชื่อถือได้ และนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเองจะได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้ และ
ทักษะในด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีผลงานทางวิชาการเป็นของตนเองในระดับของโรงเรียนหรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-5.2 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ แต่ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
จัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจั ยของผู้เ รียน 5.2 คุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เ รียน วิท ยาลัยไม่ มี ผ ลการพัฒนาที่ เ ป็นเลิศ
(ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์, 2553 : 4)
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ได้กาหนดมาตรฐานไว้ 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ให้วิทยาลัยในสังกัดได้ดาเนินการ
และในปี 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการและประเมินคุณภาพภายในด้วยตนเอง พบว่า
สามารถดาเนินการได้ในระดับดีมาก จานวน 7 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ และ สามารถดาเนินการ ได้ระดับดี
ในมาตรฐานที่ 1,3 และ 7 จานวน 3 ตัวบ่งชี้ และ สามารถดาเนินการได้ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลการทดสอบระดับชาติขึ้นไป และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลการทดสอบระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด, 2555 : 7-120)
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จากผลการประเมิ นในมาตรฐานที่ 2 ด้านหลัก สูตรและการจัดการสอนอาชีวศึก ษา ตัวบ่ง ชี้ 2.1 -2.5
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.10 โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 3.10 การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึก ษาให้มีทั กษะการจัดการเรียนรู้ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ในหมวด 4 การ
จัดการเรียนรู้ มาตรา 22-29 การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ 30 การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ที่จะส่งผลต่อมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับ
และ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลการทดสอบระดับ ชาติขึ้นไป และ ตัวบ่ง ชี้ที่ 1.5 ผลการทดสอบ
ระดับ ชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอัง กฤษ ซึ่งนักเรียนมีผ ลการประเมิ นอยู่ในระดับต้องปรับ ปรุง อย่าง
เร่งด่วน
จากผลการประเมินภายในในตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และ 1.5 นักเรี ยนมีคุณภาพในระดับที่ต้องปรับปรุง
อย่างเร่ง ด่วน และ ตัวบ่ง ชี้ที่ 5.1 และ 5.2 การดาเนินการและคุณภาพการบริห ารจัดการ โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ที่ นักเรียนยังไม่มีผ ลงานที่เ ป็นเลิศ ที่เกิ ดจากการ
จัดการเรียนรู้ของครู ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
2. เพื่ อศึกษารูปแบบการพัฒนาพัฒ นาพฤติก รรมการจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ที ่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น
สาคัญโดยการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู
3. เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย รูปแบบการพัฒนา และการนารูปแบบไปใช้ แบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน(Plan) การดาเนินการ (Doing) การประเมินและการปรับปรุง (Check) และ
การกาหนดมาตรฐานและพัฒนา (Action)
2. ขอบเขตด้านประชากร ครูและบุคลากรทีจ่ ัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2557 จานวน
76 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้มที ักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2. สถานศึกษานาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการวิจัยพัฒนา (Research Action) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แ ก่ ครู และบุค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ก ารสอนในวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาร้ อยเอ็ ด
ปีการศึกษา 2557 จานวน 76 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 63 คน ผู้วิจัยสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การหลายขั้ น ตอน มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กาหนดขอบเขตเนื้อหา จุดมุ่งหมายในการสร้าง และข้อมูลที่
ต้องการ สถิติที่ต้องใช้
2. ร่างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ แบบประเมินรูปแบบ
3. นาแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ แบบประเมินรูปแบบที่ร่างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่จบ
ปริญญาเอกทางด้านการบริหารการศึกษา ด้านการวัด การประเมินผลการศึกษา และเป็นครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษา จานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและนามาปรับปรุง และ
จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ไว้ใช้
ในส่วนของแบบสอบถาม และแบบประเมินรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี ตั ว เลื อ ก 5 ตัวเลือก 5, 4, 3, 2 และ 1 เป็น สภาพการดาเนินการ หรือ/และ
ความส าเร็จ ในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาในระดับ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุ ด
ตามลาดับ เมื่อสร้างเสร็จผู้วิจัยได้นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินอีก 1 ครั้งเพื่อหาคุณภาพก่อนนาไปใช้
จริงด้วยค่า IOC เครื่องมือมีคุณภาพระหว่าง 0.67-1.0
4. แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้วิจัยได้นาไปทดลองก่อนใช้จริงกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จานวน 30 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นได้ 0.97 ผู้วิจัย
ได้นาเครื่องมือมาพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้จริง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอน
ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale
5 ระดับ มีคุณภาพก่อนนาไปใช้ 0.67 และมีความเชื่อมั่น 0.98 และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 บันทึกขออนุญาตศึกษาวิจัยต่อผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
1.2 นาหนังสือขออนุญาตไปประสานงานกับหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
1.3 นาแบบสอบถามที่ได้มาจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ
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2. ศึกษารูปแบบการพัฒนาพัฒนา ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ขอหนังสือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดถึงผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ
3 แห่ง เพื่อขออนุญาตศึกษารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ผู้วิจัยนาหนังสือขออนุญาตไปประสานงานกับผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ
ด้วยตนเอง แจ้งความประสงค์และนัดหมายการจัดเก็บข้อมูล
2.3 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ จัดสนทนากลุ่มเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนา
2.4 ผู้วิจัยนาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิเ คราะห์เ ชิง คุณภาพและนาเสนอเป็นรูป ความเรียงเกี่ ยวกั บ
รูป แบบการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเสนอผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด
เพื่อพิจารณานาไปใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
3. การสร้างและประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
3.2 ผู้วิจัยนาหนังสือเชิญประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง จานวน 25 ท่านเพื่อประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประ.โยชน์ของรูปแบบ
3.3 ผู้วิจัยนาแบบประเมินที่ได้มาสรุปและจัดทารายงานการวิจัยเสนอผู้อานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ พบว่า สภาพปัจ จุบันโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง( Χ =3.25)
ส่วนความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( Χ =4.89)
2. การศึก ษารูป แบบการพั ฒ นาพฤติก รรมการจัด การเรียนรู้ที่ เ น้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่า มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ
มีการวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน(Plan) การ
ดาเนินการ (Doing) การประเมินและ การปรับปรุง (Check) และ การก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
(Action) ส่วนที่ 2 คือวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหลายวิธีการ แต่ที่ใช้มากที่สุดมี 4 วิธี
ได้แก่ การฝึกอบรม การนิเทศและจูงใจ การศึกษาด้วยตนเอง และการส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า
3. การสร้ างรูป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการจัด การเรียนรู้ที่ เ น้ นผู้ เ รี ยนเป็น ส าคั ญ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
พบว่า มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ ขั้นตอนการพัฒ นาครูแบ่ง ออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การ
วางแผน การดาเนินการตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา การกาหนดมาตรฐานและการ
พัฒ นา ส่วนที่ 2 คือ วิธีการพัฒ นาครู มี 4 วิธีก าร ได้แก่ การฝึกอบรม การนิเทศและสร้างแรงจูง ใจ
การประกวดและยกย่องเชิดชูเกียรติและการส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า
4. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ ประโยชน์ของรูปแบบ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( Χ =4.65) เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ และ
ความเหมาะสม ( Χ =4.89), ( Χ =4.62), และ ( Χ =4.35),
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน กลาง และ
ระดับมากที่สุด ตามลาดับ ( Χ =3.25) และ( Χ =4.89) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูยังขาดทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการ
ประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (2546) พบว่าครูยัง ขาดนวัตกรรม งานวิจัยที่ โดดเด่น
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนางาน และนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดที่ 1.4 และ 1.5
ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และ นลินี วารี. (2545). ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูผู้สอน พบว่า ครูขาดทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการดาเนินการวิจัย บุณยาพร
เฉลิมพลอย. (2544). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการวิจัยในชั้นเรียนที่มตี ่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของครู
ระดับประถมศึกษา.พบว่า ครูที่จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัยจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ในโรงเรียนต้นแบบ พบว่า มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1.ขั้นตอนการ
พัฒนา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การดาเนินการตามแผน การประเมิน และการปรับปรุง
การกาหนดมาตรฐานและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สมศ. และ ส่วนที่ 2 วิธี ก ารพั ฒ นา มี 4 วิธีที่ ได้ แก่ ก ารฝึก อบรม การนิเ ทศและการสร้างแรงจูง ใจ
การพัฒนาด้วยตนเอง และ การยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องสอดคล้องกับ พิชิต ฤทธิ์
จรูญ. (2544). ได้นาเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน.พบว่า ครูควรมีการ
วางแผน การด าเนิน การศึก ษาวิจั ย การประเมิ น และ การปรั บ ปรุง มนูญ ไชยทองศรี . (2544).
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกุลนคร. พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน และ กานิเทศภายใน และเสถียร เที่ยงธรรม. (2542). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ศึกษา จังหวัดอุดรธานี . พบว่า ผู้บริห ารควรมีป ฏิทินการนิเทศ
ดาเนินการนิเทศ ประเมิน และปรับปรุงพัฒนา
3. ผลการสร้างและประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การบริหาร มี 4 ขั้นตอน
ได้แก่ การวางแผน การดาเนินการตามแผน การประเมินและปรับปรุง การกาหนดมาตรฐานและพัฒนา
สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์. (2545). ได้ศึกษาตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียนประสบการณ์ของครู ต้นแบบ. พบว่า
ครูมีการศึกษาปัญหา การดาเนินการแก้ปัญหา การประเมิน และ การกาหนดมาตรฐานและปรับปรุง และ
สมคิด บางโม. (2544). ได้นาเสนอ การฝึ ก อบรมและการประชุม ได้เ สนอไว้ห ลายวิธีก าร ได้แ ก่
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การนิเทศ การฝึกอบรมด้วยตนเองและจากการประเมิ นความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ =4.57)
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ข้อเสนอแนะ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ครูและผู้บริหารควรมีการศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบ
ขั้นตอนการดาเนินการ และมีการประเมินผลสาเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ครูและผู้บริหารควรนารูปแบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้โดยใช้
กระบวนการวิจั ย เชิ ง ปฏิ บัติ การและมี ก ารปรับ ปรุง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณภาพครู คุณ ภาพนัก เรีย นให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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