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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ

โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหาร 

และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 243 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test 

(Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One-way ANOVA) โดยการ

ทดสอบ F-test 

ผลการวิจัย พบว่า  

 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผนการ

เรียนการสอน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ด้านการ

นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  
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 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านการนิเทศภายใน 

ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ 

นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับ

ตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรจัดอบรมให ครูไดรับทราบกระบ วนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน นผูเรียนเปนส าคัญ ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอย างตอเนื่อง 

และควรแนะน าใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 
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The objectives of this research were aimed: 1) to study school principals’ roles 

in promoting student-centred learning at elementary schools in Roi Et province’s Muang 

district, 2) to compare opinions on their roles in promoting student-cetred learning at 

such schools there with variables of school principals’ and teachers’ genders, ages 

and work experiences and 3) to regulate suggestions for their roles in promoting student-

centred learning there in the preceding district. The sampling group employed for 

conducting the research included school principals and teachers of elementary schools 

mentioned above, numbering 243 individuals. The tool used for the research was 

five-rating-scale questionnaires with the reliability at .87. The statistics utilized for 

data analyses encompassed percentage, arithmetic mean and standard deviation, 

comparing data by means of t-test (Independent Samples) and  F-test (One-way ANOVA).  

Results of the research manifested the following findings: 

 1) School principals’ roles in promoting student-centred learning at elementary 

schools in Roi Et province’s Muang district were rated ‘high’ in the overall aspect. When 

taking a single aspect into consideration in descending order of arithmetic means, they 

included: planning instructional activities, developing instructional activities, undergoing 

public relations of instructional activities, carrying out internal supervision; directing, 

monitoring and evaluating instructional activities. 

 2) The comparative results of opinions on their roles in their promoting 

student-centred learning at the target schools in its Muang district indicated that 
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variables of school principals’ genders, ages and work experiences showed no significant 

differences of opinions on their roles as such in the overall aspect. When taking a 

single aspect into consideration indicated that school principals' and teachers' genders 

showed significant differences on their opinions of internal supervision on the monitoring 

the instructional activities was statistically different at .05. The other aspects had no 

differences. 

 3) Suggestions for their roles in promoting providing student-centered learning 

at the aforesaid schools were recommended in descending order of three frequencies. 

First, relevant courses should be held to have teachers acknowledge procedures of 

student-centered learning. Secondly, there should have continual supervisions of teachers’ 

instructional performances. Finally, school principals should advise teachers to hold 

wide varieties of instructional activities. 
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ประกาศคุณูประการ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวิ จิตรปัญญภรณ์ , ดร. และขออนุโมทนาขอบคุณ  ผศ.ดร.เอนก 
ศิลปนิลมาลย์  ที่ท่านทั้งสอง กรุณา รับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล  ต าแหน่ ง อาจารย์ /เจ้าหน้าที่งานสารบ รรณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาจารยเ์อ่ียม อามาตย์มุลตร ีต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ ดร.ลัดดาวัลย์ สืบจิต  ต าแหน่ง ครูช านาญ
การพิเศษ  ที่ท่านกรุณารับเป็น ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจั ย ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขออนุโมทนาและ ขอบคุณ ดร.จ านง  กมลศิลป์ ประธานกรรมการในการสอบ รศ .ดร.สุเทพ  
เมยไธสง และดร .ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี ที่ท่านกรุณาเป็นคณะกรรมการในการสอบทุกท่าน ที่กรุณาตรวจ
รูปแบบ ให้ค าแนะน า แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่ม จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขออนุโมทนาขอบคุณ  ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้ าวิจัย 
จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  

ความดีงามและคุณประโยชน์อันใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้  ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องสักการะบูชา
แด่คุณของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ตลอดถึงคุณของบิดามารดา ผู้ให้
ก าเนิดชีวิต ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีอุปการ
คุณทุก ๆ ท่าน   
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา ระบุว่า 

“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศกึษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ…” การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ทุก
ส่วนราชการต้องร่วมมือกันด า เนินงานในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ โดยเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สา มารถปรับตัวได้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งบุคคลที่เป็นกาลัง
ส าคัญในการด า เนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงต้องด า เนินการในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อหา
ค าตอบว่า การจัดการศึกษาจะด า เนินไปในทิศทางใด โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ระบวุ่า หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ ปฏิรูปจากการยึด
วิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นยึดมนุษย์ หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง กิจกรรมและการ
ท างาน อันน า ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ ทางสังคม และทาง
สติปัญญา การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะท า 

สาระส าคัญของการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญหรือผู้เรียนส าคัญท่ีสุดนี้ ไม่ได้หมายความว่า 
ครูจะลดบทบาทหรือลดค วามส าคัญลงแต่ประการใด ครูยิ่งกลับมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้น 
เพราะเป็นการเปลี่ยนจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ดังนั้น การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ นอกจากจะเปลี่ยนมุมมองของผู้เรียนแล้ว เราจะต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
เพราะการศึกษาในรูปแบบเดิมเป็นการสอนแบบครูบอกให้ท่องจ า เด็กท่องจ าแล้วก็ลืม แต่แนวคิดใหม่ 
คือผู้เรียนเป็นส าคัญของการเรียนรู้ สามารถรวบรวมความรู้ต่าง ๆ มาสะสม บูรณาการเข้าด้วยกัน แล้ว
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทดลองใช้และน าไปใช้จนเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยครู ให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะบางส่วน กิจกรรมการเรียนรู้กว่าร้อยละ 80 จึงเปลี่ยนมาเป็นของผู้เรียน (รุ่ง แก้วแดง, 
2541) 

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ใน ทุกภาคส่วน ได้จัดเวที
พบปะเสวนากันอย่างกว้างขวาง เพื่อพิจารณาก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะการ
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ปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งถือว่า เป็นธงน าหรือเป็นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นในเรื่องดังกลา่วแตกต่างกันไป ประกอบกับผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในภูมิภาค จะ
เป็นการยุบรวมหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเดิม (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ /กิ่งอ าเภอ ) และ สังกัดก รมสามัญศึกษา 
(ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด ) และโรงเรียนในสังกัด รวมเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.)
จังหวัดละ 1เขต ถึง 7 เขต ขึ้นอยู่กับขนาด และจ านวนประชากร โดยจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเป็น 3 เขต
พ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ใน 7 อ าเภอ 
มีจ านวนสถานศึกษา นักเรียน และ ครู ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 71 โรงเรียน จ านวน
นักเรียนทั้งหมด 26,553 คน จ านวนครูทั้งหมด  617 คน (สรุปรายงานประจ าปี 2556 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1, 2556) จากการสรุปรายงานประจ าปีของ เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครู กล่าวคือ อัตราการย้ายเข้าของข้าราชการครูน้อยแต่
อัตราการย้ายออกสูง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด ท าให้อัตราครูขาดแคลน การจัด
กระบวนการสอนยังใช้วิธีการแบบเดิมยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง ครูที่ได้รับการบรรจุหรือย้ายมาใหม่มี
ความรู้ ความตั้งใจ แต่ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน   

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น  พฤติกรร มการสอนของครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการจัด
กระบวนการสอนยังใช้วิธีการแบบเดิมยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยใน
เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถา นศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบส าหรับเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีความสนใจ ส าหรับน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทาง
ในการวางแผนเพือ่ปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูและ
บุคลากรในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบ ความคิดเห็น ของผู้บริหาร และครูผู้สอน  ที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ของ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ม ีเพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน  

1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอน  ที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.2 ผู้บริหาร และครูผู้ สอน  ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอน  ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปีการศึกษา 2555 จ านวน 617 คน (ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1, 
2556) 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  
 1) ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  
 2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 
 4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 
 5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
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1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ได้แก่ 1 มีนาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบบทบาทของผู้บริห ารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือครูจะได้
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ของ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน ต่างกัน  เพ่ือครู
จะได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

1.5.3 ท าให้ทราบ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือครูจะได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

1.5.4 ผลการวิจัย จะน า มาเป็นข้อมูล สารสนเทศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปป รับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานของตนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา  และสามารถ
น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ได้น า ไปก าหนดนโยบายพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้

ความส าคัญกับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ คิดริเริ่ม แสวงหา วิเคราะห์ จัดการความรู้ 
และลงมีปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองตามความต้องการและความสนใจ ฉะนั้น ผู้บริหา ร
สถานศึกษาจะต้องมีการบูรณาการ การวางแผนการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การ
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนการสอน ที่จะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเข้าไปด้วย เพื่อที่ครู อาจ ารย์ 
จะได้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการ
เอาใจใส่ในการบริหารงานด้านบริหาร  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึ กษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การ
แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  หมายถึง  การก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  
วัตถุประสงค์  มาตรการและจั ดท าแผนงานโครงการและก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  การปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนการปรับปรุง  ผลิตจัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ  การปรับปรุงทัศนคติ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่าง  ๆ เช่น อบรม ประชุม ชี้แจง 
สัมมนาศึกษาดูงาน เป็นต้น เพ่ือให้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ  

 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
เผยแพร่ความรู้ข้อมูล ข่าวสาร  เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  สื่อวัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ตลอดจนบทบาทของครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบและเข้าใจ  พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน  หมายถึง การให้ค าแนะน า  
ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษาอ านวยความสะดวก  คอยเอาใจใส่สอดส่องดูแล  ให้ก าลังใจแก่ครูเก่ียวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนสอนสื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  แล้วสรุปผลการตัดสินใจด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม  สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน 
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 1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ 
คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญงิ 

 2) อาย ุหมายถึง อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วงอาย ุ
คือ (1) ไม่เกิน 30 ปี, (2) 31-50 ปี และ (3) มากกว่า 50 ปี 

 3) ประสบการณ์ท างาน  หมายถึง ระยะเวลาในการป ฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) น้อยกว่า 10 ปี (2) 10-20 ปี และ (3) มากกว่า 20 ปี 

 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

บทบาท (Role) เป็นพฤติกรรมที่ควบคู่กับต าแหน่งของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งอยู่ซึ่งแต่
ต าแหน่งจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างตามภารกิจของงาน (วุฒิไกร เลื่อนแป้น . 2547 : 10) โดยจะมี
รายละเอียดของงาน (Job Description) เป็นตัวก าหนดบทบาทของบุคคลในการท างาน ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลที่หน่วยงานทางการศึกษาคาดหวังว่า ควรจะแสดงบทบาทหรือ
พฤติกรรมในการบริหารการศึกษาที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ ให้เกิดความมีประสิทธิผลโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของบทบาทไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543 อ้างถึงใน ธีระ รุ ญเจริญ , 2546, หน้า 
19-21) ได้ก าหนดลักษณะผู้บริหารต้นแบบว่ามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้ 

 1. การเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยให้ความส าคัญต่อ การวางแผนการเรียนการสอน  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
หมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ ให้
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ค าปรึกษาแนะน า และสร้างพลัง ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งจะนา
ไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 

 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
บุคคล และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ครู บุคลากร พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  

 3. การเป็นผู้อ านวยความสะดวก ทั้งทางด้านวิชาการ เช่น การจัดสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ 
ต ารา เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริม การเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการ
และจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และจัดบรรยากาศของโรงเรี ยนให้อบอุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้และรู้จักแสวงหา
ความรู้  

 4. การประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เช่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มี ความรู้และประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียนต้องการมาช่วยพัฒนา ทรัพยากรด้านการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา สื่อ และเทคโนโลยี  

 5. การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เข้ารับ
การฝึกอบรม เข้าร่ว มประชุมสัมมนาและไปทัศนะศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทัน
ต่อการความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือสามารถนามาประยุกต์และปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

 6. การสร้างแรงจูงใจ โดยเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่ นในการ
ท างาน สร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ให้ความส าคัญในความพยายาม
ของทีมและสร้างแรงจูงใจในการท า งานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่
ผลงานของทีมและการยกย่องให้รางวัล  

 7. การประเมินผล ก ากับดูแล โดยส่งเสริมการประเมิน ผลภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือรองรับการประเมินผลภายนอก มีการน าผลประเมินผู้เรียนมาใช้
ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

 8. การพัฒนาการเรียนการสอน  โดยการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียนของครูและนักเรียน รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยด้วย  

 9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ชุมชนและ
สาธารณชนทราบโดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างการมีส่วน
ร่วมเพ่ิมข้ึน  
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 10. การส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศ ให้
สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 

Gunningham และ Cordeiro (2000 อ้างถึงในประยูร อาคม , 2548, หน้า 20-21) กล่าว
ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็น ผู้น าทางวิชาการหรือผู้จัดการโรงเรียนว่าบทบาท
ของผู้บริหาร คือผู้น าทางวิชาการหรือผู้จัดการโรงเรียน ภาวะผู้น าทางวิชาการ จะเน้นไปที่การพัฒนา
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาคณะครู การนิเทศการสอน การประเมินโปรแกรม ครูและนักเรียน 
และการปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่ อง และยังได้กล่าวถึงแนวโน้มของงานวิจัยส่วนใหญ่
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการเป็นอันดับแรกไม่ทิ้งงานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของตนเอง และยังได้กล่าวถึงการกระท าท่ีบ่งบอกถึงความมีภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารไว้ว่า ส าหรับผู้บริหารสถานศึก ษาต้องเน้นที่การสอนและการเรียนมากกว่าการประยุกต์ 
เทคนิคการเรียนรู้และความช านาญ ผู้บริหารเลือกใช้เวลาอย่างไร อะไรที่ผู้บริหารกระท าอย่างมี
ความหมาย และอะไรคือความเชื่อของผู้บริหารในค่านิยม แผนงานที่วางไว้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสอน การเรียนและผลการเรียนรู้ที่ เกิดข้ึนแก่ ผู้เรียน ข้อเท็จจริงที่ผู้บริหารให้ความสนใจใน
บางอย่างที่โรงเรียนละเลย นอกจากนี้พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร คือการเข้า
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อดูการท างานของครู และเป็นโอกาสที่ดีท่ีผู้บริหารจะได้อธิบายถึงพันธกิจ
เบื้องต้นของโรงเรีย นคือการเรียนการสอนและการประกาศใช้พันธกิจกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
คนอ่ืน การสร้างความคาดหวังที่สูงต่อการเรียน การสอนและสอดแทรกแบบแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของนักเรียน และคณะครู ด้วยความหมายและความส าคัญ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทที่แสดงอ อกถึงภาวะผู้นา ในการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ บทบาทในการวางแผนการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การ
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนการสอน รวมถึงการเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี เป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป็นนัก จัด
องค์การ เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ และที่ส าคัญการเป็นผู้นาทางวิชาการ จึงจะน าพา
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

2.1.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ  จัดให้ มี

แผนพัฒนาการศึกษา เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและ
การสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ (กรมวิชาการ , 2545 , หน้า  51) 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นผู้
ประสานงานในองค์กรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้สั่งควบคุมงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานให้ส าเร็จผลตามความมุ่งหมายอีก
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ทั้งบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังระบบ (วุฒิไกร เลื่อนแ ป้น, 
2547, หน้า 13) นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสาร พบว่ามีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ต่อไปนี้ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคนอ่ืนๆ (2542, หน้า 6-10) กล่าวว่า งานบริหารเป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะสูง ผู้บริหารควรเป็นคนที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้าง ไกล มีภาวะผู้น าเพราะผู้บริหารเป็น
ตัวจักรส าคัญในการบริหารโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีบทบาทตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู (ก.ค.) ก าหนดมี 6 บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 1. บทบาทหน้าที่การก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
 2. บทบาทหน้าที่ในการสร้างขวัญก าลังใจและสร้างความสุขในการท างานให้กับบุคลากร

ในโรงเรียน 
 3. บทบาทหน้าที่ในการน าการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 4. บทบาทหน้าที่ในการสร้างขวัญก าลังใจและสร้างความสุขในการท างานให้กับบุคลากร

ในโรงเรียน 
 5. บทบาทหน้าที่ ในการสร้างความร่ วมมือ รวมสติปัญญาของบุคลากร ในโรงเรียนและ

ชุมชนเพ่ือการบริหาร 
 6. บทบาทหน้าที่ ในการจัดหาทรัพยากรและควบคุมก ากับติดตามบุคลากรใช้ทรัพยากร

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สุพล วังสินธ์  (2542, หน้า 33-36) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูป

การเรียนรู้ไว้ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
 1. เป็นผู้น าในด้านการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
 3. เป็นผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
 4. ส่งเสริมในการจัดหาทุนมาสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและเป็นผู้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติ 
 7. เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมเสริมและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 8. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 9. เป็นผู้น าในการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษา 
 10. สร้างค่านิยมให้นักเรียนรักเพ่ือนมนุษย์ ไม่ดูถูกคนยากจน รักคนที่ประกอบอาชีพสุจริต 
 11. เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 12. เป็นผู้น าในการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและรักรากเหง้าของตนเอง 
 13. เป็นผู้น าในการส่งเสริมและสร้างสรรค์ จรรโลงศิลปวัฒนธรรม 
 14. เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ 
 15. เป็นผู้น าในการบริหารงานโดยยึดแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย 
 16. เป็นผู้น าในการบริหารโดยร่วมกันท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม

อย่างแข็งขัน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2541, หน้า 42) กล่าวว่า ผู้บริหารการศึกษา

ของทุกหน่วยงานทุกระดับถือว่าเป็นผู้กุมบังเหียนแห่งความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจึงต้อง
เข้าใจถึงหัวใจของการเรียนรู้ของเด็ก โดยอาจมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 2. วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับหลักนโยบายที่วางไว้ เช่น บทบาทใหม่ของ

สถานศึกษา บทบาทของครู วิธีด าเนินการ ฯลฯ 
 3. สร้างกลไกในการจัดระบบการเรียนรู้ที่ครบวงจรทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู

แนวทางการจัดหลักสูตรใหม่ ระบบการวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

 4. วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา ทักษะพ้ืนฐาน ส าคัญท่ี เด็กต้องเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานในระดับท่ีเป็นที่ยอมรับของระบบการศึกษา 

 5. วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญและสิ่งที่เป็นความต้องการทางการศึกษาของ
นักเรียนทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 

อุทัย ธรรมเตโช (2543, หน้า 21) กล่าวถึงบทบาทส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. บทบาทของผู้ฝึกสอน (Coach) ผู้บริหารต้องสามารถท าความรู้จักและสร้างความ

เข้าใจกับครูอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง 
 2. บทบาทของผู้ ประเมิน (Appraiser) ผู้บริหารมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของครูอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องอย่างแท้จริง 

 3. บทบาทของที่ปรึกษา (Advisor) ผู้บริหารต้องช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการก าหนดเป้าหมาย (Goals) ของครูอาจารย์ที่เก่ียวกับการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางอาชีพ 
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 4. บทบาทของผู้ช่วยเหลือ (Referral agent) ผู้บริหารต้องหาทางสนับสนุนให้ครู
อาจารย์ประสบความส าเร็จในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในสาย
งานการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 11-12) ได้ก าหนดบทบาท
ของผู้บริหารการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนไว้ 5 ด้าน คือ 

 1. ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนของครู 
 2. ด้านส่งเสริมการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. ด้านส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 4. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
 5. ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าของครู 
กล่าวโดยสรุป บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  

ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดภาวะผู้นาทางวิชาการเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บ ริหารในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 
การเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  
4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน และ 5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 

2.1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารหรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ 

หน่วยงาน ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงาน
เป็นอย่างยิ่ง บางครั้ง กา รจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หาก
ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัด
องค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้น
ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการน าที่ถูกต้อง เหมาะสมเพราะ
ความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์การ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หรือผู้น า ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะ ที่พึงประสงค  ์ของผู้บริห ารหรือ
ผู้น านั้น ควรที่จะประกอบด้วยเรื่องท่ีส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความ
เป็นผู้น า คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 

 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะ 
 อรุณ รักธรรม (2527, หน้า 198-202) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้น าหรือผู้บริหารที่ดี 
  1. เป็นผู้มีความรู้ 
  2. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  3. เป็นผู้มีความกล้าหาร 
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  4. เป็นผู้มีความเด็ดขาด 
  5. เป็นผู้มีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม 
  6. เป็นผู้มีความยุติธรรม 
  7. เป็นผู้มีลักษณะท่าทางการแสดงออกท่ีด ี
  8. เป็นผู้ที่มีความอดทน 
  9. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น 
  10. เป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว 
  11. เป็นผู้มีความตื่นตัวหรือระมัดระวังอยู่เสมอ 
  12. เป็นผู้มีความพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
  13. เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม 
  14. เป็นผู้มีความสงรักภักดี 
  15. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  16. เป็นผู้มีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
 2. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า 
 ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality and Endurance) จะต้องมีความคล่อง แคล่ว

ว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได้ เปลี่ยนแปลงได้ และร่าเริง
แจ่มใสอยู่เสมอ มีความอดทนต่อการท างานหนักและนานๆ ทนต่อความล าบากเจ็บช้ าได้ โดยไม่ปริ
ปาก หรือแสดงอาการ ท้อแท้ให้พบเห็น 

 ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) จะต้องตัดสินใจถูกต้อง ตัดสินใจ ได้เร็ว 
และเต็มใจเสมอ ที่จะเป็น ผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ในเมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน 

 ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) ผู้น าที่สามารถชักจูงให้ผู้อื่นร่วม มือกับ
ตน ได้เท่านั้น ที่จะได้รับความส าเร็จ 

 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual Capacity) ความฉลาดไหวพริบจ า เป็นที่สุด ส าหรับ

ผู้บริหาร หรือผู้น า ที่จะใช้ในการบริหารงาน หรือใช้ในการวินิจฉัยสั่งการ 
 3. คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ 
 ความรู้ทางวิชาการได้แก่ การศึกษาวิชาการท่ัวไป การศึกษาด้านวิชาชีพ และการศึกษา 

ให้เกิด ความรอบรู้ เชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่คนสนใจ ส าหรั บใช้จัดระดับความรู้ และประสบการณ์ ใน
การท างานของบุคคลที่มาท างาน ในการเป็นผู้บริหาร 
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 4. คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  4.1 ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัด 

ระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกา รจัดท าแผน การมอบหมายงานให้
บุคลากรท าตามความรู้ความสามารถ การควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน  

  4.2 สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้ 
บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การจัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก และประโยชน์ ตอบแทน  

  4.3 จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่ อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้  

  4.4 ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนางาน 
  4.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการที่หลากหลาย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าผลการประเมินไปนิเทศ และพัฒนางาน
การบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541, หน้า 79 – 83) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ดังนี้  

 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
  1.1 ก าหนดนโยบายของโรงเรียน  
  1.2 ก าหนดความต้องการจ าเป็นด้านต่าง ๆ  
  1.3 จัดท าแผนงานโครงการ  
 2. การพัฒนาบุคลากร  
  2.1 การปรับกระบวนทัศน์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  2.2 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ  
 3. การเตรียมสิ่งสนับสนุน  
  3.1 การเตรียมแหล่งค้นคว้าส าหรับผู้เรียน  
  3.2 การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ 
 4. การบริหารและบริการหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
  4.1 การจัดให้มีรายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย  
  4.2 การจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  
  4.3 การจัดบรรยากาศเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการศึกษา 
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บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
 1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น

ส าคัญ พอสรุป ได้ดังนี้ 
  1.1 เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของครูและ 

นักเรียน 
  1.2 เป็นผู้น าในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  1.3 เป็นผู้น าด้านการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

1.4 เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ 
1.5 เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
1.6 เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกันท างานเป็นทีม และ

ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม อย่างแข็งขัน 
1.7 เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในทางสร้างสรรค์ 
1.8 เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือ

ท าและรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.9 เป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการ

เรียนรู้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
1.10 เป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีการบริหารที่ใช้โรงเรียนฐาน (SBM : School 
Based Management) ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้ (ธีระ รุญเจริญ, 2546, เอกสารอัดส าเนา) 

2.1  การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
2.2  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2.3  การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
2.4  การประสานความสัมพันธ์ 
2.5  การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร 
2.6  การสร้างแรงจูงใจ 
2.7  การประเมินภายในและประเมินภายนอก 
2.8  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
2.9  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
2.10  การส่งเสริมเทคโนโลยี 

 3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา 39 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยัง
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คณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตร ง ใน 4 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2543, หน้า 82 – 84) 

 ด้านวิชาการ 
 1. มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ 
 2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 
 3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
 4. มีวิสัยทัศน ์
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 
 8. ความรับผิดชอบ 
 9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 
 12. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
 การบริหารงบประมาณ 

1.  เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน 
2.  มีความรู้ระบบงบประมาณ 
3.  เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 
4.  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
5.  มีความละเอียดรอบคอบ 
6.  มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
7.  หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 
8.  รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

 การบริหารงานบุคคล 
1.  มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
2.  เป็นแบบอย่างท่ีด ี
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ 
4.  มีอารมณ์ขัน 
5.  เป็นนักประชาธิปไตย 
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6.  ประนีประนอม 
7.  อดทน อดกลั้น 
8.  เป็นนักพูดที่ด ี
9.  มีความสามารถในการประสานงาน 
10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกันท างาน 
11. กล้าตัดสินใจ 
12. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร 

 การบริหารทั่วไป 
1.  เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่ดี 
2.  เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี 
3.  เป็นผู้มีความรู้ มีการพัฒนาการเรียนการสอน และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
4.  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
5.  รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม 
6.  มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ 
7.  มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 
8.  ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
9.  มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 

 4. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน เป็นการให้หลักฐานข้อมูลแก่ประชาชนว่า บุคลากรในโรงเรียนท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน และสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียน
ต้องจัด ให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่กล่าวถึงท่ียังเป็นผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องบริหารแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะของผู้น าแบบประชาธิปไตย จะให้
ความส าคัญ ให้เกียรติและเคารพ ในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน ยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาและร่วมตัดสินใจ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้ร่วมงาน ซื่อสัตย์ จริงใจ มีความสามารถกระตุ้น และจูงใจให้เกิดความรักและความผูกพันใน
โรงเรียน 
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2.1.3 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ปัจจัยส าคัญในการเ สริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์
และ ศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  เมื่อกล่าวถึงคุณลักษณะ ของนักบริหารดูเหมือนจะมีการกล่าวไว้มากมาย ซึ่งมีทั้ง
ทัศนะส่วนตัว ที่เกิดจาก ประสบการณ์ ในการเป็นผู้บริหารมาและผลจากการศึกษาและวิจัยของ
นักวิชาการซึ่งมีทั้งของไทยและต่างประเทศ 

บุรัญชัย จงกลน ี(ม. ป. ป., หน้า 11-12) กล่าวถึง คุณลักษณะของนักบริหารที่ดีควรมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

1.  เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด 
2.  มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder) 
3.  มีพลังผลักดันภายใน (Inner drive) ให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ 
4.  ท าตนให้เป็นที่เชื่อถือ (Integrity) 
5.  กล้าหาญทั้งกายและใจ (Courage physically and morally) 
6.  มีความคิดริเริ่ม (Initiative) 
7.  รู้จักวิธีส่งเสริมและบ ารุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา 
8.  การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัว 
9.  มีความยุติธรรม (Justice) 
10. วางตัวดี (Bearing) 
11. กระตุ้นให้ผู้น้อยมีความภูมิใจในงานของตน 
12. ให้เกียรติในผลงานที่ผู้น้อยได้ปฏิบัติ 
13. ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ให้ท างานแทนกันได ้
14. ใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝีมือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
จากการรายงานการประชุมระดับชาติ (Nation Conference of Professors of Educational 

Administration (บุรัญชัย จงกลนี , ม.ป.ป., หน้า 14-15) เมื่อปี ค.ศ. 1951 ได้มีการประมวลปรัชญา 
ของการบริหารการศึกษา ไว้ว่า 

 1. ผู้บริหารต้องใช้ความฉลาด ไหวพริบมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส าคัญในการบริหาร 
(Application of intelligence to life problems) 

 2. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคคลจ านวนมาก หรือบุคคลหลายๆ คนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการกระท า โดยไม่ท างานตามล าพัง (Necessity of social group action) 
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 3. ผู้บริหารต้องเคารพความเป็นคนของแต่ละคน และจะต้องให้ความยอมรับนับถือใน 
ความเห็น ธรรมชาติ และความสามารถของผู้อื่น (Respect of the individual) 

 4. ผู้บริหารต้องยึดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของการศึกษาเป็นห ลัก การบริหาร
การศึกษา จะไม่มีความหมายถ้าขาดเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องถือว่า เป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ของ การศึกษาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะสมกับสภาพ ของสังคม ในฐานะผู้น า
ผู้บริหาร จะต้องปรับปรุงการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เส มอ (Function 
Social Organization) 

 5. ผู้บริหารจะต้องถือว่าตนเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ประสานประโยชน์ ซึ่งเข้ามาให้บริการ 
แก่บุคคลอื่นทุกๆ คน ในการที่จะช่วยให้เขาด าเนินงานต่างๆ ในการให้การศึกษาให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพที่สุด (Administrator as group instrument) 

 6. ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งหลายมาท าความเข้าใจกันได้ทุกเมื่อและรับฟัง
ความคิดเห็น ของบุคคล ทุกคนในวงการศึกษาและในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (Freedom of 
Communication) 

 7. ผู้บริหารจะต้องถือว่าตนเองเป็นผู้น า มิใช่เจ้านายผู้ทรงอ านาจ (Administrator as a 
leader) 

 8. ผู้บริหารต้องถือว่าตนเองคือ นักการศึกษา ผู้ยึดมั่นในปรัชญาของการศึกษา จึงต้อง
ปฏิบัติและ วางตนอย่างนักการศึกษา (Administrator as an educator) 

 9. ผู้บริหารจะต้องเสียสละทุกอย่างเพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชน และเพ่ือให้สังคมดี 
ขึ้นทุกๆ ทาง (Dedication of public education to community betterment) 

 10. ผู้บริหารจะต้องประสานงานประสานน้ าใจ ระหว่างชาวบ้านกับสถานศึกษาในการ
ด าเนินงาน การศึกษา (School community integration in education) 

 11. ผู้บริหารจะต้องประเมินผลงานตนเองอยู่เสมอ การประเมินจะต้องท าท้ังสอ งอย่าง 
คือ ประเมินวิธีการ หรือกระบวนการท างานพร้อมๆ กันไปกับการประเมินการปฏิบัติงาน เพราะการ
ท างาน จะมุ่งเอาแต่ผลอย่างเดียวไม่ได้ วิธีการก็จ าเป็น (Two fold evaluation of Administration 
means and ends) 

 12. ผู้บริหารจะต้องเคารพในวิชาชีพของการบริหาร และมีความรั บผิดชอบต่อวิชาชีพ 
จะไม่ท าความเสื่อมเสีย ให้ผู้คนเหยียดหยามวิชาชีพของนักบริหาร (Professional integrity and 
responsibility) 

 13. ผู้บริหารจะต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ และแสวงหาความช านาญ ทุกวิธี
ทาง เพ่ือให้การบริหารงานของตนเองทันสมัย (Necessity for professional growth) 
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คุณสมบัติทั้ง 13 ประการนี้ เป็นแนวทางแห่งความเชื่อหรือปรัชญาของนักการบริหารที่พึงมี 
อันเป็นวิถี หรือแนวทางที่ผู้บริหารพึงยึดถือในการบริหารงาน ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะปฏิบัติได้
ครบถ้วน แต่การที่ได้ทราบไว้ก็จะเป็นประโยชน์ ให้แก่นักบริ หาร ที่จะสามารถหยิบยกเอามาประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสมกับงาน ของนักบริหาร ซึ่งแตกต่างกันออกไปของแต่ละคนได้ 

สุรศักดิ์ ปาเฮ  (2543, หน้า 72-73) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 
ในยุคปฏิรูปการศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ไปอย่างมากมายในปัจจุบั น ว่าควรมีลักษณะ
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง  ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
(Vision) สามารถที่จะก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร (Strategic Management) 

2.  สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์  (Analyze Situation) เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์
และ แผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

3.  ไวต่อการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดข้ึน  ทั้งสังคมภายนอกและภายในองค์กร ทั้งใน
และนอกเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งรู้จักวิเคราะห์ความเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอีกด้วย 

4.  ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารให้ได้ผล (Effective Communication) เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ท่ัวถึงทุกระดับขององค์กร หน่วยงาน / สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษามืออาชีพต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ (It) เป็นอย่างด ี

5.  ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ต้อง
สามารถวางแผนบุคคล สรรหา คัดเลือก ก าหนดระบบงบประมาณ ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ทราบแนวคิด ทัศนคติต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน และน ามาเป็นข้อมูล ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  สามารถที่ จะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหา
ผลประโยชน์ ให้ตนเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  

เช่นเดียวกับ  ถวิล อรัญเวศ  (2544, หน้า 17 – 18) ได้ให้ทรรศนะนักบริหารมืออาชีพว่าควร
จะมีลักษณะดังนี้ 

 1. กล้าตัดสินใจ  การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นัก
บริหารมืออาชีพ ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินัจฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มี
เหตุมีผลในการตัดสินใจ 

 2. ไวต่อข้อมูล  นักบริหารมืออาชีพ จ าเป็นต้องเป็นคนที่ทันสมัย ไ วต่อข้อมูลหรือการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ฉะนั้นจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ 
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 3. เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สามารถ
มองเห็นภาพ ในอนาคตและแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
 4. ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน คือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ให้ปรากฏต่อสายตาเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ 
 5. ประสานสิบทิศ  นักบริหารมืออาชีพจ าต้องเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับ 
หน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และส ามารถ ขจัดปัด
เป่าปัญหา ต่างๆ ในหน่วยงานได้ 
 6. คิดสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ ๆจะต้องคิดหาวิธีการท างานแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 7. จูงใจเพื่อร่วมงาน  จ าเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจเพ่ือนร่วมงาน ให้
เกิดความกระตือรือร้น ในการท างาน และมีความรับผิดชอบต่องานสูง ประเมินผล การปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรม รู้จักให้การชมเชย ให้รางวัลหรือบ าเหน็จ ความชอบ 
 8. ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค  จะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่
ก าลังเผชิญ และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุข  ไม่หนี
ปัญหา และไม่หมักหมมปัญหาไว้ 
 9. รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์  นักบริหารมืออาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น และอ่อนตัวตาม
เหตุการณ์นั้นๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องด าเนินการในสายกลาง แต่ในบางครั้ง
ต้องมี ความเด็ดขาด 
 10. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  จะต้องบริหารงานแบบให้ทีมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ 

สมบัติ บุญประเคน (2544, หน้า 20 – 21) ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า แบบผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องประกอบด้วย 6 ป สรุปได้ดังนี้ 

1. ปฏิรูป การท างานของผู้บริหารแบบนี้จะเป็นนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน 
และพัฒนางานตลอดเวลา การด าเนินงานต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะต้องกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 

2. ประชาธิปไตย เป็นการบริหารงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ บังคับบัญชาจะต้องพบกัน
ครึ่งทาง หาแนวทางท่ีพึงประสงค์ให้ได้ ผู้บริหารจะต้องตัดสินปัญหาที่ไม่มีทางออกให้ได้ ผู้บริหาร
จะต้องมีบุคลิกภาพ และการท างานเป็นประชาธิปไตย จึงจะเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

3. ประสาน เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมาก ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ท างานจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ รู้จักใช้ความสามารถ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด มีความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาดีมาก ให้เกียรติปูนบ าเหน็จรางวัล และยกย่อง
อย่างสมศักดิ์ศรี ไม่แย่งเอาผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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4. ประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผู้บริหารแบบนี้ จะพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความขัดแย้ง ในหน่วยงาน จะอะลุ่มอล่วยตลอดเวลา สิ่งใดที่พอยอมได้ก็จะยอม ไม่ติดใจกับ
ปัญหา 

5. ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารลักษณะนี้จะมีบุคลิกที่ว่าจะท าอะไร จะพูดที่ไหนจะเป็นเรื่อง
ส าคัญทุกเรื่อ ง มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี การท างานจะสนับสนุน ให้
ทุกคนท ารายงาน และ น ารายงานมาประชาสัมพันธ์ 

6. ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารลักษณะนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วง
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอความช่วย เหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนา
บุคลากรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ และครอบครัวอยู่เสมอ มีการให้
อภัยเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการตักเตือนอย่างรุนแรง ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการท างาน เป็น
กัลยาณมิตรกับทุกคน 

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น สอดคล้องกับผลกา รวิจัยบางชิ้นงานที่สรุปและจ าแนกถึง 
คุณลักษณะ ของผู้บริหารที่ส่งผลส าเร็จ ต่อการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ สามารถจ าแนกได้เป็น 
10 ประการ ได้แก่ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2543, หน้า 72 – 73) 

 1. มีความพร้อมทางด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ  (Command of Basic Facts) ต้อง
รู้ความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกองค์กร โดยมีข้อมูลและสารสนเทศ ช่วยในการ
ด าเนินการ และบริหารงาน ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. มีความรู้ทางวิชาชีพ  (Relevant Professional Knowledge) เป็นความรู้ที่รวมถึง
ความรู้ทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางการบริหาร เช่น 
หลักการทฤษฎีการบริหาร การวางแผน การจัดองค์กร หลักสูตร การสอน การวัดผลประเมินผล 
เหล่านี้เป็นต้น 

 3. มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์  (Continuing Sensitivity to Events) สามารถ
ปรับตัวและสนอง ได้ฉับไวและต่อเนื่องกับสถานการณ์รอบด้าน และด าเนินบทบาทได้อย่าง เหมาะสม 
รวดเร็ว และเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้าง 

 4. มีทักษะในการเข้าสังคม  (Social Skills and Abilities) โดยการพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ เช่น การสื่อสาร การกระจายอ านาจ การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงาน การสมาคม การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และการตัดสินใจ  (Analytical, Problem 
Solving, Decision Making Skills) อาศัยหลักตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผลและ วิจารณญาณเข้าช่วย 
เพ่ือรักษาความสมดุล ให้เกิดข้ึนทุกๆ ด้านในองค์กร 
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 6. การควบคุมอารมณ์ (Emotion Resilience) ผู้บริหารต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคงใน
อารมณ์ ไม่หวั่นไหวง่าย จะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกมีจิตระลึกเสมอ และแสดงออก ได้อย่าง
เหมาะสม 

 7. มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง  (Pro activity inclination to Respond Purposefully to 
events) ผู้บริหารการศึกษา มืออาชีพต้องมองงานได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ระบบการท างานอย่างดี รู้
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งตนเองและสมาชิกในองค์กร และรู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
ค านึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว และเป้าหมายโดยรวม 

 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Creativity) ริเริ่มโครงการใหม่ๆ และท าให้ส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับ ของบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการที่เกิดการยอมรับว่าเป็นแนวคิดท่ีดี มี
ความละเอียดรอบคอบ และยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

 9. มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น  (Mental Agility) เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญ ญา สามารถ
ค้นหาทางเลือก ได้หลากหลายเพื่อการแก้ไขปัญหา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกียรติและสนใจใน
ความรู้สึก ของคนอ่ืน 

 10. มีความรู้และฝึกฝนการเรียน  (Balanced Leaning Habits and Skills) ต้องรู้ว่าจะ
รู้ต้องรู้อะไร และต้องรู้ให้จริง ต้องคิดเป็นคิดได้ และสามา รถบูรณาการความรู้ได้ ประยุกต์ ใช้ได้ 
สามารถสร้างทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ ได้จากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางานวิชาการ และรูปแบบ
วิธีการจากทฤษฎีได้ 

สุพล วังสินธ์  (2545, หน้า 29 – 30) ได้สรุปคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา ไว้ว่า 

1.  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
2.  มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 
3.  มีจิตส านึกในความมุ่งม่ัน 
4.  ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 
5.  ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
6.  มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน าระบบคุ ณธรรมมาใช้ใน 

โรงเรียน 
7.  สร้างขวัญก าลังใจให้ครู มีก าลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา ( Mentor) 

ดังนั้น การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลง บทบาทของตนเองโดยการใช้หลักการบริหารคุณภาพท่ีให้ทุกคนมีส่วนร่ วมคิดร่วม
ตัดสินใจ โรงเรียนสร้างทีมงาน ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management : SBM) 
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2.1.4 ปัจจัยเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
นอกจากคุณลักษณะและบทบาทที่ส าคัญของการเป็นนักผู้บริหารการศึกษามืออาชีพดังได้

กล่าวมาแล้วนั้ น ยังมีปัจจัยเสริมบางประการที่จะเป็นตัวชี้วัด (Indicators) ส าคัญของการเป็น
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ได้อย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อการปฏิบัติภารกิจตาม
บทบาท หน้าที่เชิงบริหารจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ปัจจัยบ่งบอกความส าคัญเหล่านี้ ได้แก่ 

 1. คุณวุฒิ ด้านการศึกษา  เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญจะต้องมี กล่าวคือ ต้องมีคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ตรงตามคุณสมบัติ ที่ก าหนดในกฎหมายวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีต้องการ
มืออาชีพทางการบริหาร บุคคลเหล่านี้ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านการศึกษาเป็นส าคัญ 

 2. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน  ต้องมีประสบการณ์สั่งสมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะ ประสบการณ์ด้านการบริหารทางการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดับต่างๆ ในต าแหน่ง
ทาง การบริหารการศึกษา ที่ได้ด าเนินบทบาทภารกิจตามสายงานที่ก าหนดไว้ 

 3. ประสบการณ์การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน  ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องได้รับการ
เพ่ิมพูน ประสบการณ์ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานจากแหล่งวิทยาการความรู้ สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. การสร้างผลงานทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบของการสร้างนักบริหารการศึกษาก้าว
สู่มืออาชีพ โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นเครื่องมือยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว ผลงานสามารถจัดกระท า
ได้หลายรูปแบบ ทั้งด้านการวิเคราะห์งานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การเขียน
บทความ ต ารา ฯลฯ ออกเผยแพร่แ ก่หน่วยงานอื่นๆ ให้แพร่หลายทั่วถึง รวมทั้งการเป็นวิทยากร
เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ผลงานดีเด่นที่สั่งสมไว้ผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 
อาจดูจากหลักฐาน ที่เป็นผลงานที่สั่งสมไว้ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สั งคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

 6. ลักษณะเฉพาะของเอกัตบุคคล  เป็นลักษณะเฉพาะตัว (Character) ที่นักบริหาร
การศึกษามืออาชีพ ควรเสริมสร้างให้บังเกิดขึ้น ได้แก่ 

6.1 มีบุคลิกที่ดี สง่างาม น่านับถือ 
6.2 มีความขยันหมั่นเพียร สัมมาอาชีพ 
6.3 มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน 
6.4 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
6.5 ตรงต่อเวลา บริหารเวลาได้ดี 
6.6 กระตือรือร้นในการท างาน 
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6.7 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6.8 รักษาระเบียบวินัยได้ดี เป็นแบบอย่างท่ีดี 

กล่าวโดยสรุป ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถใน
การบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น า มี
มนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลั กสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมี
ลักษณะที่ส าคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน 
นักปกครอง และนักปราชญ์ 

 

2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีแนวคิดมาจากแนวคิดของ 

จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของการเรียนรู้โดยการกระท า หรือ  Learning by 
Doing ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก  “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้เรียน”  และ บทบาทของ  “ ครู” เป็น ผู้ถ่ายทอด
ข้อมูล มาเป็น  “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ”  ให้ผู้เรียนได้ปรับบทบาทนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนจุด
การเรียนรู้                        

2.2.1 ความหมายของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
ชนาธิป พรกุล (2543, หน้า 50) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ที่เกิดจากการคิด การค้นคว้า 

การทดลอง และการสรุปเป็นความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากการถ่ายทอด
ความรู้มาเป็นผู้วางแผน จัดการ ชี้แนะ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงหมายถึง การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทิศนา แขมมณี (2548, หน้า 120) กล่าวว่า กระบวนการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่
ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการ
เรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียรู้ต่างๆ อันจะน าผู้เรียน
ไปสูการเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 

ส าลี รักสุทธี (2544, หน้า 1) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดคือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ตามมาตรา  22-
24 โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ 
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กิจกรรมทางการศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้บอกให้ความรู้อย่างเดียว 
เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก คอยช่วยเหลือแนะน า รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน 

บรรพต สุวรรณประเสริฐ  (2544, หน้า 5) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด
หมายถึง การก าหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน และการประเมินผลที่มุ่ง
พัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามา รถ สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 

พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ (2542, หน้า 35) กล่าวว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นวิธีการที่ให้อ านาจแก่ผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วัฒนาพร ระงับทุกข ์(2542, หน้า 4) กล่าวว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ 
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ 

วชิราพร อัจฉริยโกศล  (2548, หน้า 19) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ กลาง 
คือ “กระบวนการเรียนรู้ที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการส ารวจสิ่งที่ศึกษาในด้านที่สนใจ ผลักดันให้หา
ค าตอบ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเข้าใจจากผู้อ านวยความสะดวก  (facilitator) ซึ่งก็คือผู้สอน
นั่นเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบทั้งตัวบุคคล รวมทั้งสติปัญญา ความคิด และความรู้สึก” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543, หน้า 79) กล่าวว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้คิด เอง ปฏิบัติเอง และมี 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองและน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้โดยครูเป็นผู้วางแผนร่วมกับผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ กระตุ้น ท้าทาย ให้ก าลังใจ และช่วยแก้ปัญหาหรือชี้ แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

จากแนวความคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน เน้ นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ คิดริเริ่ม 
แสวงหา วิเคราะห์ จัดการความรู้ และลงมีปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองตามความต้องการและ
ความสนใจ  ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการบูรณาการ การวางแผนการเรียนการสอน การ
พัฒนาการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน ที่จะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เข้าไปด้วย เพื่อที่ครู อาจารย์ จะได้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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2.2.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามี
เป้าหมายส าคัญท่ีสุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด 
ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

ทัง้ด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่
จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับ
สติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสม
ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบาทส าคัญในกลไกของการ
จัดการนี้คือ ครู แต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรียนที่ผ่านมา แสดง
ให้เห็นว่า ครูยังแสดงบทบาทและท าหน้าที่ของตนเองไม่เหมาะสม จึงต้องทบทวนท าความเข้าใจ   ซ่ึง
น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียนต่อไป 

การทบทวนบทบาทของครู ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่า แก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้อง
เปลี่ยนจากการยึดวิ ชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูต้องค านึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ ถ้าจะเปรียบการท างานของครูกับ
แพทย์คงไม่ต่างกันมากนัก แพทย์มีหน้าที่บ าบัดรักษาอาการป่วยไข้ของผู้ป่วย ด้วยการวิเคราะห์ 
วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน แล้วจัดการบ าบัดด้วยการใช้ยาหรือการปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน วิธีการรักษาแบบหนึ่งแบบใดคงจะใช้บ าบัดรักษาผู้ป่วยทุกคนเหมือน ๆ กันไม่ได้ 
นอกจากจะมีอาการป่วยแบบเดียวกัน ในท านองเดียวกัน ครูก็จ าเป็นต้องท าความเข้า ใจและศึกษาให้รู้
ข้อมูล อันเป็นความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ และจากข้อมูลที่เป็น
วิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรียนอีกประการหนึ่ ง คือ การจัดการศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ครูจึงต้องหันมาทบทวนบทบาท
และหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่า คุณค่าของการเรียนรู้คือการได้น าสิ่งที่เรียนรู้มานั้นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีสาระท่ีส าคัญ 2 ประการ
คือ การจัดการโดยค านึงถึงความแตกต่างของ ผู้เรียน และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเอาสิ่งที่เรียนรู้ไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคน จะมีและเป็นได้ ส่วนเทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะได้กล่าวในตอนต่อไป 

จากข้อมูลนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น ามาสู่การท าความ
เข้าใจเรื่องหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือท่ีรู้จักในชื่อเดิมว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered หรือ Child Centered) เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ รวม
กับความเคยชินที่ไ ด้รับการอบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง (Teacher Centered) มาตลอด เมื่อเป็นครูก็เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 
ที่เคยรู้จัก จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเท่าที่ควร 
แต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการก าหนดเป็นกฎหมายแล้วว่า ครูทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้ จึงเป็นความจ าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องให้ความสนใจ
กับรายละเอียดในส่วนนี้ โดยการศึกษา ท าความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงานของตน
ให้ประสบผลส าเร็จ 

แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ซึ่งกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ ที่
ยอมรับว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นในการจัดการ เรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพ้ืนฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

      1. เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน 
      2. เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
      3. เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ 

ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนครอบคลุม
อย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ส าหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าได้หลายวิธีการและ
หลายเทคนิค แต่มีข้อควรค านึงว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาสให้กับ
ผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ 

 1. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เป็นประโยชน์
ต่อตัว ผู้เรียนหรือไม่ 

 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้และ
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี  (2543) ได้น าเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 

  2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้าน
ร่างกาย  (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
เพ่ือช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
การรับรู้เป็นปัจจั ยส าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ 
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ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนานๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิด
เรื่องอ่ืนๆ แต่ถ้าให้มีการเคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของ ผู้เรียนตื่นตัวและ
พร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความ
สนใจของผู้เรียน 

  2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยใหผู้้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (Intellectual 
Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็นกิจกรรมที่
ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่องที่ไม่
ยากหรือง่ายเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะคิด 

  2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม  (Social 
Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ มนุษ ย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน
และสภาพแวดล้อมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านสังคม 

  2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์  (Emotional 
Participation) คือ เป็นกิ จกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้น
เกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติการมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์นี้มักเกิดข้ึนพร้อมกับการกระท าอ่ืนๆอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญา และสังคม 
ทุกครั้งที่ครูให้ผู้เรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ  เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ ความรู้สึก
ตามมาด้วยเสมอ อาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ 

จากแนวคิดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นที่มาของการน าเสนอชื่อ  “CIPPA” ซึ่งระบุองค์ประกอบ
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 

 C มาจากค าว่า  Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรรค์
สร้างความรู้  (Constructivism) โดยครูสร้างกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

 I มาจากค าว่า  Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้
ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 

 P มาจากค าว่า  Physical Participation หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหว
ร่างกายโดยการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย 
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 P มาจากค าว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบว นการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ต่างๆ และการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกด้วย 

 A มาจากค าว่า Application หมายถึง การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่ง
จะท าให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

การระบุองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนได้
แสดงบทบาทต่างๆ อันเป็นการแสดงความส าคัญของผู้เรียน เป็นตัวอักษรย่อ  “CIPPA” นี้เพื่อให้ง่ายที่
จะจ าและน าไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติได้โดยสะดวก 

การจัดการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตาม
แนวทาง ต่อไปนี้ 

 1. การจัดกิจกรรมเอื้ออ านวยให้เกิดการสร้างความรู้  (Construct) จากความคิดพ้ืนฐานที่
เชื่อว่าในสมองของผู้เรียนมิได้มีแต่ความว่างเปล่า แต่ทุกคนมีประสบการณ์เดิมของตนเอง เมื่อได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ สมองจะพยายามปรับข้อมูลเดิมที่มีอยู่โดยการต่อเติมเข้าไปในกรณีท่ีข้อมูลเดิมและ
ข้อมูลใหม่ไม่มีความขัดแย้งกัน แต่ถ้าขัดแย้งกันก็จะปรับโครงสร้างของข้อมูลเดิม เพื่อให้สามารถรับ
ข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งอาจท าให้โครงสร้างของข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป และถ้าผู้เรียนได้มีโอก าสแสดง
ความรู้ที่สร้างได้นั้นออกมาด้วยค าพูดของตนเอง การสร้างความรู้นั้นก็จะสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าครู
สามารถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าตามแนวความคิดนี้ ผู้เรียนก็จะสามารถสร้าง
ความรู้ได้ พฤติกรรมที่ครูควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน มีดังนี้ 

  1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม 
  1.2 ให้ผู้เรียนได้รับ /แสวงหา/รวบรวมข้อมูล/ประสบการณ์ต่างๆ 
  1.3 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล ท าความเข้าใจ และสร้างความหมายข้อมูล /

ประสบการณ์ต่างๆโดยใช้กระบวนการคิดและกระบวนการอื่นๆท่ีจ าเป็น 
  1.4 ให้ผู้เรียนได้สรุปจัดระเบียบ/โครงสร้างความรู้ 
  1.5 ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
 ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตามล าดับ

ขั้นตอนต่างๆในขณะที่ให้ความรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรู้โดยตรง ให้ผู้เรียนบันทึก
หรือคัดลอกเป็นการใช้ค าสั่งและค าถามด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าเพ่ือสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูเตรียมสื่อการสอนที่เป็นตัวอย่างเครื่องมือหรือการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ เป็น
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ข้อมูลหรือประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ครูอาจชี้แนะข้อมูลที่ควรสังเกตและวิธีการจัดระบบ
ระเบียบโครงสร้างความรู้ให้ เช่น สอนให้เขียนโครงสร้างความรู้เป็นแผนผังที่ตนเองเข้าใจ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องใด เช่น ให้อธิบายแผนผังความคิดที่ตนเอง
เขียนขึ้นตามความเข้าใจ หรือให้เล่าถึงสิ่งที่เรียนรู้โดยครูใช้ค าถามหรื อค าสั่งเป็นสื่อ และมีการ
เสริมแรงอย่างเหมาะสมในภายหลังก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และต้องการ
เรียนรู้อีก 

 2. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์  (Interaction) คือ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆ หรือการกระท าบางสิ่งบางอย่าง ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้แก่ การพูดอภิปรายกับเพื่อน กับครู 
หรือผู้เกี่ยวข้องกับการท างาน ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลบางอย่างที่ผู้เรียนต้องการได้ 

  2.2 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ก าหนดให้ผู้เ รียน
ส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียน 

  2.3 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ก าหนดให้ผู้เรียน
สังเกตการกินอาหารของสัตว์หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้ชนิดต่างๆ 

  2.4 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้า นสื่อโสตทัศน์ วัสดุ และ
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ให้ผู้เรียนไปหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หรือให้อ่านใบความรู้ ใบงาน หรือใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียน 

 3.   การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Participation) คือ 
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกล้ามเนื้อต่างๆ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับ
วัยวุฒิภาวะ และความสนใจของผู้เรียน โดยกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวอาจเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

  3.1 กล้ามเนื้อมัดย่อย เช่น การพิมพ์ดีด ร้อยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผ้า ใช้ไข
ควง เขียนแบบ เรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  3.2 กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น กิจกรรมย้ายกลุ่ม ย้ายเก้าอ้ี จัดโต๊ะ ทุบโลหะ ตอกตะปู 
ยกของ ก่ออิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ 

 4. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรีย น
ได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวน
การศึกษาด้วยตนเอง การะบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กระบวนการท างาน 
กระบวนการอ่ืนๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณ์ หรือก าหนดให้ผู้เรียนหาข้อมูลหรือความรู้โดยใช้
กระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือ 

 ผลของการเรียนรู้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการแล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้กระบวนการเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลหรือความรู้อื่นๆ ได้ด้วยตนเองในโอกาสอ่ืนๆ  เปรียบเหมือนการ
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ให้เครื่องมือในการจับปลากับชาวประมงแทนที่จะเอาปลามาให้ เมื่อชาวประมงมีเครื่องมือจับปลาแล้ว
ย่อมหาปลามากินเองได้ หรือวางแผนจัดสรรเวลาของการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้ลงมือแก้ไข
งานบางอย่างในขณะลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้การพิจารณาข้อมูลรอบด้านเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ข้อ
ส าคัญคือ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้สรุปขั้นตอนในการท างาน ผู้เรียนต้องบอกได้ว่า การท างานนี้เสร็จ
ได้ เขาใช้ขั้นตอนและวิธีการใดบ้าง แต่ละขั้นตอนมีปัญหาและอุปสรรคใด เขาใช้วิธีการใดแก้ปัญหา 
และได้ผลของการปฏิบัติออกมาอย่างไร พอใจหรือไม่ ถ้ามีการท างานอย่างนี้อีกในครั้งต่อไปเขาจะ
ปฏิบัติอย่างไร 

 อีกประเด็นหนึ่งคือ การใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน ต้องแบ่งหน้าที่การท างาน 
สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมท าให้งานชิ้นนั้นส าเร็จ มิใช่ให้ผู้เรียนมานั่งรวมกลุ่มกันแต่ท างานแบบต่าง
คนต่างท า เพราะผู้เรียนจะได้มีโอกาสรู้บทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับคนอ่ืน ตลอดจนรู้
วิธีการจัดระบบระเบียบการท างานในกลุ่มเพ่ือให้งานกลุ่มบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป ก็จะ
สามารถใช้กระบวนการกลุ่มนี้ในการท างานกับคนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคมที่ผู้เรียนเป็นสมาชิกอยู่ได้ 

 5. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  (Application) คือ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้กระท าสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  5.1 ได้น าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆที่หลากหลาย หรือ 
  5.2 ได้ฝึกฝนพฤติกรรมการเรียนรู้จนเกิดความช านาญ 
 โดยครูจัดสถานการณ์ แบบฝึกหัด หรือโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจและความช านาญในการที่จะน าเอาความรู้นั้นมาใช้เป็นประจ าในชีวิตจริง 
 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นประเด็นที่มีความส าคัญแต่กลับเป็นจุดอ่อนของการ

จัดการเรียนการสอนของไทยทุกระดับ เพราะมีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมการน าความรู้ ความเข้าใจที่
ได้รับจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันค่ อนข้างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากในการเรียนการสอนผู้เรียนยัง
ขาดการฝึกฝนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

    การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดที่กล่าวถึง
ข้างต้น สามารถใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้น เพียงแต่ธรรมชาติของ
เนื้อหาวิชาที่ต่างกันจะมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยให้ครูออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในจุดเด่นที่ต่างกัน คือ 

 1. รายวิชาที่มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์และการน าเอากฎเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ หรือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครูสามารถใช้
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้น ากฎเกณฑ์ท่ีท าความเข้าใจได้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
การเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพราะผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
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 2. รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลอง และการ
อภิปรายโดยใช้หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้สร้างความรู้เองโดยตรง 
เพียงแต่ ครูต้องรู้จักการใช้ค าถามท่ียั่วยุและเชื่อมโยงความคิด ประกอบกับการได้มีโอกาสท าการ
ทดลอง เป็นการปฏิบัติร่วมกัน ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อสร้างความรู้
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ท ากันมาอยู่แล้ว 

 3. รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้ เช่น วิชาสังคม
ศึกษา และวรรณคดีเป็นลักษณะพิเศษที่ครูจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรมการใช้ความคิด 
อภิปราย น าไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการเรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความคิดเห็นกัน เป็น
วิถีทางที่ดีในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 

 4. รายวิชาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลัก เช่น วิชาพลศึกษาและการงาน
อาชีพ ครูควรใช้โอกาสดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการท างาน 

 5. รายวิชาที่ส่งเสริมความคิดจินตนาการ และการสร้างสุนทรียภาพ เช่น วิชาศิลปะและ
ดนตรี นอกจากจะมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกาสได้สร้างความรู้ และความรู้สึกที่ดี 
ผ่านกระบวนท างานที่ครูออกแบบไว้ให้ 

ครูที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนกา รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มักเป็นครูที่มี
ความตั้งใจและสนุกในการท างานสอน เป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่ผู้เรียน และมักจะได้ผลการ
ตอบสนองที่ดีจากผู้เรียน แม้จะยังไม่มากในจุดเริ่มต้น แต่เมื่อปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ก็จะสังเกตได้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในทางที่ ดีขึ้น ในประเด็นของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะได้กล่าวถึงเทคนิคต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครู ในตอนต่อไป 

2.2.3 การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้ เรียน และเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะที่
สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมากลับมีเหตุการณ์ที่ท าให้ดูเหมือนการสอนกับการ
ประเมินผลเป็นคนละส่วน แยกจากกัน การประเมินผลน่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือตัดสินหรือตีตราความโง่ ความฉลาด สร้างความกดดันและเป็นทุกข์
ให้กับผู้เรียน ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเรียนรู้ถูกตัดสินในครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการ
สอน โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลงานความส าเร็จหรือพัฒนาการที่มีข้ึนในระหว่างกระบวนการ
เรียนรู้ และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในบางครั้งก็ไม่ได้กระท า
อย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริง เพรา ะครูมักจะเคยชินกับการใช้เครื่องมือวัด
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เพียงอย่างเดียว คือ การใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางด้านเจต
พิสัย และทักษะพิสัย  ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องปฏิรูปกระบวนการวัดและป ระเมินผลใหม่ด้วยให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับ
กันว่า แนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามสภาพจริง ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

 1. การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 การวัด และประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น เมื่อการ

จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริงด้วย 

 การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของ
ผู้เรียน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 

 1. เน้นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
สามารถท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 

     2. เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
 3. เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
 4. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน 

ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 
      5. เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน 
 6. การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 7. เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และครู 
 2. วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้าน

ตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 

ดังนั้น จึงใช้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่ น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน 
การทดสอบ บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

  2.2 ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้
เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการก าหนดเครื่ องมือจึงเป็น
เครื่องมือที่หลากหลาย เป็นต้นว่า 
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  - การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือท่ีผู้เรียนผลิต แบบบันทึก
ต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง  (นักเรียน เพ่ือน ครู 
ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

  - แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  - แบบสัมภาษณ์  เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้เรียน และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
  - แฟ้มสะสมงาน  เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึง

ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญท่ีต้องเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ 

  - แบบทดสอบ  เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความส าคัญต่อการ
ประเมินส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพื่อน /กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกีย่วข้องกับนักเรียน 

 3. การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ก่อนน าไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่ส าคัญ

ที่สุด คือ การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
       3.2 การแนะน าให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน นอกจาก

จะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของครู เพื่อจะน าไปปรับปรุงการเรียน
การสอนตอ่ไป 

   3.2.1 หลักการเบื้องต้นของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
    3.2.1.1 รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
                3.2.1.2 รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
         3.2.1.3 ด าเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
     3.2.1.4 เก็บหลักฐานที่ เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการ

และผลผลิต 
    3.2.1.5 มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
   3.2.2 ความส าคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน ท าให้ครู

ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และน าเอาข้อมูล ดังกล่าวมา
ใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
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 4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ครูผู้สอน 

ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องของความส าคัญ ความจ าเป็น ทั้งนี้เพราะจะช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อแนวคิดเปลี่ยน  การกระท าย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย  การกระท าหรือ
บทบาทของครูผู้สอนมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

  4.1 บทบาทในฐานะผู้จัดการและผู้อ านวยความสะดวก 
  บทบาทในฐานะผู้จัดการ ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการจัดการว่า "ให้ผู้เรียนได้พัฒนา

เต็มตามศักยภาพของตนเอง"  ดังนั้นครูจะต้องมีข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนรอบด้านเพื่อน ามาวิเคราะห์  
และจัดการอย่างเหมาะสมเป็นงานหลักที่ส าคัญ  ทั้งนี้เพื่อ 

   4.1.1 วางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
    4.1.1.1 การวางแผนอ านวยความสะดวก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 

ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อมูลผู้เรียนรอบด้าน เพื่อน ามาวิเคราะห์และจัดการได้อย่า งเหมาะสม เช่น จัดการ
ด้านแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุน  การให้การสงเคราะห์ เป็นต้น หรือการสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่น ชุมชน บุคคลอื่น  เพื่อเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

    4.1.1.2 การวางแผนการเรียนรู้  รวมถึงการบริหารชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ
รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 

    4.1.1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง มีขั้นตอนส าคัญ  คือ ก าหนด
จุดประสงค์ ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้เรียน ก าหนดวิธีการสอน และประเมินผล 

   4.1.2 ก าหนดบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการเป็นตัวกลางที่จะท าให้เกิดการเรียนรู ้
เช่น การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เก้ือกูล
ต่อการเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน การสร้างระบบและการสื่อสารกับผู้เรียนให้ชัดเจน 
การสร้างระบบควบคุม ก ากับ ดูแล ด้วยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 

 5. บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ 
 บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ครูมี

บทบาทท่ีส าคัญมีดังนี้ 
 1.  การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน เพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามา รถ และเพ่ือ

ก าหนดเรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ 



 37 

  1.2 วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการก าหนด
เรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้  ตลอดจนวัตถุประสงค์ส าคัญ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นสากล 

  1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เตรียมห้องเรียน 
  1.4 วางแผนการสอน ควรเขียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 ก าหนดเรื่อง 
   1.4.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
   1.4.3 ก าหนดเนื้อหา ครูควรมีรายละเอียดพอที่จะเติมเต็มผู้เรียนได้  ลอดจนมี

ความรู้ในเนื้อหาของศาสตร์นั้นๆ 
   1.4.4 ก าหนดกิ จกรรม  เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ได้ศึกษา

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น าข้อมูลหรือความรู้นั้นมาสังเคราะห์เป็นความรู้หรือเป็นข้อสรุป
ของตนเอง ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจมีความหลากหลายตามความสามารถ ถึงแม้จะ
เรียนรู้จากแผนการเรียนรู้เดียวกัน 

   1.4.5 ก าหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   1.4.6 ก าหนดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือประเมิน 
      2. การสอน ครูควรค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม 
  2.3 จัดกิจกรรมหรือดูแลให้กิจกรรมด าเนินไปตามแผน และต้องคอยสังเกต บันทึก

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม 

  2.4 ให้การเสริมแรง หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ข้อสังเกต  
  2.5 การประเมินผลการเรียน  เป็นการ เก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของ

ผู้เรียน ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะเป็นหลักการที่ครูสามารถน ามาขยายความเพ่ิมเติมในเชิง

ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางและใช้เป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบัติงานของตนเองที่
ผ่านมา ว่าครูได้แสดงบทบาทการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากน้อยเพียงใด มีส่วน
ใดที่ยังไม่ได้ท าหรือต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง ได้ดังนี้ 

 1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ครูควรมีบทบาทดังต่อไปนี้ 
  1.1 วิเคราะห์หลักสูตร 
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  1.2 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียนหรือสอดคล้องกับท้องถิ่น
หรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหว่างกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชา 

  1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ 
  1.4 มีข้อมูลผู้เรียนที่จะน าไปเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ 
 2. การจัดการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 เลือกเรื่องท่ีจะเรียน 
  2.2 วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2.3 เรียนโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  2.4 เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  2.5 เรียนจากห้องสมุด 
  2.6 เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  2.7 เรียนโดยบูรณาการ สาระทักษะ และคุณธรรม 
 3. ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับมีดังนี้ 
  3.1 มีผลงานการเรียนรู้ที่หลากหลาย แม้เรียนจากแผนการเรียนรู้เดียวกัน 
  3.2 มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ 
  3.3 มีผลงานที่ภาคภูมิใจ 
    3.4 สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
      3.5 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม 
  3.6 ตัดสินใจ ลงความเห็น เลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องและสถานการณ์ 
  3.7 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
 4. การประเมินผล ครูจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ ประเมินตามสภาพจริง 
  4.2 วิธีการและเครื่องมือสอดคล้องกัน 
  4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
  4.4 น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วน

เสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการส อน การสอน
และการประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมากลับมี
เหตุการณ์ที่ท าให้ดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเป็นคนละส่วน แยกจากกัน การประเมินผล
น่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจั ดการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
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2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาใน เขต

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จตุรพักตรพิมาน  ธวัชบุรี ศรีสมเด็จ จังหาร เชียงขวัญ และทุ่งเขาหลวง  โรงเรียน
ในอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด มีจ านวน 47 โรงเรียน ผู้บริหาร จ านวน 87  คน บุคลากรครู จ านวน 617 คน 
นักเรียน 10,813 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1, 2556) 

วิสัยทัศน ์ 
 ภายในปี 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นหน่วยงาน

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

พันธกิจ  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. จัด ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้ประชากรวัย

เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ความรู4้และมีคุณธรรม จรยิธรรม 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
จุดเน้น 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

ร้อยละ 50 
 2. นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
 3. นักเรียนมีความสามารถด้านเท คโนโลยีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
 4. สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง 
 5. ลดอัตราการออกกลางคัน เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 6. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนผู้บริหาร ครู และนั กเรียน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ชื่อโรงเรียน (ขนาดเล็ก) (นักเรียน 1 – 120 คน) ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

1. บ้านแคนสามัคคี 1 5 55 

2. บ้านหนองพานแยบัวห้าว 1 4 61 
3. บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 5 42 

4. บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 1 4 27 
5. บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 10 92 

6. บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บ ารุง) 2 7 92 

7. สหสามัคคีวิทยา 1 3 30 
8. บ้านป่ายาง 1 6 101 

9. บ้านหนองผือโพนศรี 1 6 66 

10. โนนสั้นหนองแคสามัคคี 2 6 62 
11. วัดโนนส าราญ(ประชาสามัคค)ี 1 6 97 

12. บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บ ารุง) 1 4 59 
13. บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 1 6 68 

14. บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 3 34 

15. บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 1 4 58 
16. บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา 1 3 16 

17. ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 1 4 30 

18. บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 1 4 34 
19. บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 2 7 81 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน) ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
20. บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 2 8 83 

21. บ้านหนองตาไก้หนองตุ 2 8 119 

22. บ้านดงสวองหนองสูบ 1 4 34 
23. บ้านเปลือยสีแก้ว 1 4 36 

24. บ้านแวงวิทยา 1 8 118 
25. บ้านหนองยูง 1 8 109 

26. บ้านขี้เหล็ก 1 5 66 

27. บ้านโนนแท่น 2 8 117 
28. บ้านหนองผักแว่น 1 6 45 

29. บ้านสามแยกโพธิ์ชัย 1 3 23 

30. บ้านโนนเมือง(เทิดเกียติวีระชน) 1 7 36 
รวม 38 166 1,891 

ชื่อโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

1. บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 14 203 
2. ธรรมจารีนิวาส 2 14 240 

3. บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 4 18 396 
4. บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค)์ 2 13 246 

5. บ้านโนนรัง 1 13 146 

6. บ้านค้อ 2 15 290 
7. บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 2 15 235 

8. โสภโณประชาสรรค ์ 3 14 155 

9. บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 2 13 147 
10. ชุมชนบ้านสีแก้ว 3 16 275 

11. บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บ ารุง) 4 14 251 
12. บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 2 14 229 

13. บ้านซ้งวิทยาคม 2 13 148 

14. บ้านเล้าวิทยาคาร 4 14 304 
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ชื่อโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

15. บ้านแดงโนนสว่าง 3 13 227 
รวม 39 213 3,492 

ชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนมากกว่า 1,500 คน)    

1. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 5 78 2,763 
2. โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 5 73 2,667 

รวม 10 151 5,430 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
เข็มชาติ เกษตรสิงห์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการส อนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ  4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนผล
การปฏิบัติ (Reflection) ด าเนินการ 2 วงรอบ และใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการให้ค าปรึกษา และสาธิตการสอนของผู้เชี่ยวชาญ  ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า ก่อนด าเนินการพัฒนา ครูยังไม่สามารถเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญได้ 
และยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ที่สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากครูส่วนมากขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องการเขียนแผนการสอน และไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ หลังจากได้ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนการวิจัยปฏิ บัติการ ในวงรอบ
ที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ปรากฏว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสมทุกคน แต่การน าแผนการ
สอนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นกลุ่ มผู้ร่วมศึกษาส่วนใหญ่ยังมี
พฤติกรรมการสอนแบบเดิม คือ ใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และไม่
ค่อยมีโอกาสใช้ความคิด ครูเป็นผู้สรุปบทเรียนให้ผู้เรียน ผู้ร่วมศึกษาบางคนเกรงว่า จะน าแผนการ
สอนไปใช้ไม่ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ จึงเกิ ดความกังวล ท าให้ขาดความมั่นใจ ผู้ศึกษา
ค้นคว้า และกลุ่มผู้ร่วมศึกษาจึงได้ร่วมกันวางแผนหาแนวทางพัฒนาในวงรอบที่ 2 ซึ่งใช้กิจกรรมการ
สาธิตการสอน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และกิจกรรมการสังเกต
การสอน การประเมินแผนการสอนและการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ผลการพัฒนา 
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พบว่า ผู้ร่วมศึกษาสามารถเขียนแผนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

วัชรา รัฐถาวร (2547, บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ก่อน
การประชุมปฏิบัติการคณะครูกลุ่มผู้ร่วมศึกษายังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเท่าที่ควร ท าให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีสอน
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ และส่งผลต่อตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น 
ต้องการทราบวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจากผู้เชี่ยว ชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านนี้ โดยวิธีการ
ประชุมปฏิบัติการ เพื่อให้มีความรู้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง หลังจากการประชุมปฏิบัติการ
เสร็จสิ้นลงแล้ว พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากข้ึน การเขียนกิจกรรมในแผนการเรียนรู้บ่งชี้ถึงกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก หลังการพัฒนาพบว่า คณะครูที่ร่วมศึกษาค้นคว้ามี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้ 1) การเตรียมการสอนของครูใช้เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย 
กิจกรรมในแผนการเรยีนรู้เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและกระบวนการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) ครูเอาใจใส่ในการท ากิจกรรม ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เป็น
มิตร และเอ้ืออาทรต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และแสดงควา มคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือจะได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ 3) 
ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามมากขึ้น จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน และมีส่วนร่วมในกิจกร รมทุกคนพร้อมทั้งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งใน 
และนอกห้องเรียนมากข้ึน 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการฝึกมารยาทระเบียบวินัย และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงอย่าง 
 เจมวิทย์ เครือค า (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการบริ หารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียน
เป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก  

 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงาน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมทุกด้าน
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในด้านการจัดบรรยากาศทาง
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กายภาพ แตกต่างกันกับผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ไม่แตกต่างกัน 
 นันทวรรณ ไชยเจริญ  (2549 , บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหา รโรงเรียนในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีบทบาทอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียบล าดับบทบาทในแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยต่ าไปหาค่าเฉลี่ยสูง คือ ด้านการ วัดผลและ
ประเมินผล ด้านการสนับสนุนบุคลากร ด้านการนิเทศภาย ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และด้านการ
สนับสนุนการเรียน การสอนตามล าดับ ส าหรับปัญหาในการสนับสนุน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ คือ ผู้บริหารไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม ครูรู้สึกอึดอัดต่อการนิเทศ 
เพราะเหมือนการคอยจับผิดและไม่มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการเรียนการสอน ไม่ชี้แจงนโยบายของ
โรงเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ทันต่อเหตุการณ์และบุคลากรไม่ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ขาดสื่อที่ทันสมัยและครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกหรือตามความถนัด 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือควรส่งเสริมให้บุคลการได้มีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ควร
จัดอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควร
แนะน าไม่ใช่การคอยจับผิดและสนับสนุนให้ครูใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาหลักสูตร ควรชี้แจง
นโยบายให้บุคลากรทรา บ ผู้บริหารควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและควรจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
ฝ่ายอย่างเพียงพอ ส าหรับด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ควรจัดให้ครูสอนตามวิชาเอกหรือ
ตามความถนัด 
 ธนภัทร จองหมุ่ง (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในอ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูที่
ปฏิบัติการสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดสรรวัสดุสื่อและอุปกร ณ์ท่ี
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เลือกใช้วิธีการประชาธิปไตยในการท างานร่วมกัน 
ใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน ส าหรับปัญหาที่พบ คือ ขาดงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร วัสดุ สื่อ และ
อุปกรณ์มีราคาแพง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการนิเทศ
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ภายในไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 
ส่วนข้อเสนอแนะนั้น พบว่าควรแก้ไขปัญหาที่พบอย่างเป็นรูปธรรม 
 สิริลักษณ์ ตาดี  (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียน
เป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในภาพรวม ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ผู้บริหาร
มีบทบาทมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการเต รียมการเรียนการ
สอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน และด้านสื่อการเรียนการสอนตามล าดับ  
 2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
  2.1 จ าแนกตามวุฒิ การศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
บทบาทในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณใ์นการบริหารต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ไม่แตกต่างกัน  
 อุทัย เถาว์พันธ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา บทบาทในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคั ญของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ข้าราชการครูมีความคิดเห็นว่า แนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือ ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
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ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและน าความรู้จากการประ ชุมมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 สมศักดิ์ สมมาคูณ  (2552, บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
 2. ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการส อนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 3. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 เชวง เพชรภา  (2553, บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามด้านที่เฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมประเมินผลการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามผล และด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามต าแหน่งหน้าที่ ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 ถ้าจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ส่วนการจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เช่นกัน 
 ไสว สายยศ  (2552, บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนและครูวิชาการต่อทบบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมเห็นว่าผู้บริหาร
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สถานศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน แสดงบทบาทอยู่ในระดับ
มากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารแสดงบทบาททุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนและครูวิชาการท่ีปฏิบัติ หน้าที่ในสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวม
และทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีในส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนและครูวิชาการท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 
ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียน ด้านบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่าง
จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนและครูวิชาการท่ีมีประสบการณ์ 10-20 ปี อย่างมีนัยที่
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนและครูวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์ 10-20 ปี มีความเห็นแตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอนและครู
วิชาการท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการต่างกัน มีความเห็นต่อทบบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
สนับสนุนการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นส าคัญของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5. ครูปฏิบัติการสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความเห็นต่อ
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนกา รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีในส าคัญ
ในทางสถิติท่ีระดับ .05  
 6. ครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหาร
การศึกษาในการสนับสนุนกา รเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แตกต่างกันกับครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณ์ 10-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และครูปฏิบั ติการสอนที่มีประสบการณ์ 10-20 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 แตกต่างกันกับครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 7. ครวูิชาการท่ีปฏิบัติน้าที่ในการศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และที่ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ าสุรินทร์เขต 3 โดยรวม
และทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีในส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

วาตามูระ (Watanura, 2001, p. 1279) ได้ศึกษาการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
เทียบกับการสอนแบบตรงในวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้  เพราะมีการโต้เถียงกัน
มากในวงการศึกษาเก่ียวกับวิธีการที่เหมาะสมที่จะให้การศึกษาแก่เด็ก บางคนสนับสนุนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นศูนย์กลาง แต่บางคนยืนกระต่ายขาเดียวว่าเด็กๆเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดในสภาพแวดล้อมการสอน
แบบตรง การศึกษาเรื่องสมองและวิธีการที่เด็กเรียนรู้เกี่ ยวกับสมองครั้งนี้สรุปได้ว่า เด็กได้รับสิ่งที่
เกิดข้ึนเป็นแนวคิดเก่ียวกับความรู้มากขึ้น เมื่อได้รับการสอนในชั้นเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมาก
ขึ้น ส่วนการสอนแบบตรงจะผลิตเด็กที่รู้ข้อเท็จจริงที่แยกแยะออกจากกันไว้ต่างหาก แต่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อเท็จจริงเหล่า นี้เข้าด้วยกันเป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นได้ และเป็นเด็กที่ไม่มีการคงทนของ
สารสนเทศนี้ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้เปรียบเทียบชั้นเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางกับชั้นเรียนที่ใช้การ
สอนแบบตรง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในการเรียนรู้กล่าวคือ ชั้นเรียนที่เน้นเด็ กเป็น
ศูนย์กลางผลิตนักเรียนที่มีฐานความรู้กว้างไกลกว่าและเป็นนักเรียนที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ตนมี
อยู่แล้วเข้ากับโลกรอบๆ ตัวพวกเขาได้ 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 11 เรื่อง พบว่า 2 เรื่อง เป็นการพัฒนา
ครู โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้ ผลดี ท าให้ครูสามารถสอนด้วยวิธีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญได้ 1 
เรื่องเป็นผลการทดลองเปรียบเทียบ พบว่า การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนมีความรู้
กว้างไกลและเชื่อมโยงกับโลกได้ดีกว่าการสอนแบบตรง ส่วนอีก 8 เรื่อง เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึ กษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า 
ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ส่วนการเปรียบเทียบ พบว่า 1. ครูและผู้บริหาร 2. ขนาดโรงเรียน 
และ 3. ประสบการณ์ท่ีต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบนอกจากนี้ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งผู้วิจัยจะน าไปใช้ในการตั้งสมมติฐานและอภิปรายผลต่อไป 
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2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยได้ น า  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543 อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ , 2546: 19-21) ที่ได้
ก าหนดลักษณะผู้บริหารต้นแบบว่ามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษา  มาสรุปพอสังเขปแล้ว
น ามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
 

 

            ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม  
  (Independent Variables)         (Dependent Variables) 
 
 

        มีความคิดเห็น 
               ต่อ  

 
 
     

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ประสบการณ์ท างาน 

 
 

       บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้    
     1) ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  
     2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
     3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 
     4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียน
การสอน 
     5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 617 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน  243 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro 
Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) 

    

สูตร 2Ne1

N
n


  

 
  เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อนทางสถิติร้อยละ 5 หรือ .05 
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  แทนค่าในสูตร                
  20.05 6171

617


n  

 

            
 0.0025 6171

617


n  

 

       =     
2.54
617  

       =      242.91 คน 
  ปัดทศนิยมได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน =      243 คน 

 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 คน จ าแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด ใหญ่
พิเศษ จ านวน 4 คน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด กลาง จ านวน 15 คน ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 15 คน และครูผูสอนจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 60 คน ครูผูสอน
จากโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 84 คน และครูผูสอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 65 คน ใชการสุม 
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) กระจายกลมุตัวอย่างโดยวิธีเปรยีบเทียบสัดสวน และสุม 
อยางงาย (Simple Random Sampling)  ซึ่งไดขอมูลดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ต าแหน่งหน้าที่ 
โรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 10 4 39 15 38 15 
ครูผู้สอน 151 60 213 84 166 65 

รวม 161 64 252 99 204 80 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
       ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  มีลักษณะ
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 42) 
  มากที่สุด หมายถึง  5 คะแนน 
  มาก  หมายถึง  4 คะแนน 
  ปานกลาง หมายถึง  3 คะแนน 
  น้อย  หมายถึง  2 คะแนน 
  น้อยทีสุ่ด หมายถึง  1 คะแนน     
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพ่ือสอบถาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 ผู้วิจัยท าการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3.2 ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ เพ่ือจะน า ไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม ใน

แบบสอบถาม 
3.3.3 สร้างแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบประเด็น

ต่าง ๆ ตลอดจนความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตาม เนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขความเท่ียงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหา และ
ส านวนภาษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กับข้อค าถาม
ประเมินความถูกต้องโดย ใช้สูตรการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม กับวัตถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence Index) หรือ IOC มีเกณฑ์ ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) 
     +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   0  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  - 1  หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามนั้น วัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบของแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IOC ค านวณได้ดังนี ้
 

   IOC    =  
N
R  
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  เมื่อ 
   IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

          ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
   R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

 (เกณฑ์ในการเลือกค าถาม พิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า หรือเท่ากับ 0.67)  
    3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปวิเคราะห์ค่า IOC ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 (แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก หน้า 111-117)  

3.3.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try–Out) 
กับผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

3.3.7 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความ เชื่อมั่น  (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .87 

3.3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลในการวิจัยที่เก็บได้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ด้วยตนเองโดยได้วาง ขั้นตอน การ

ด าเนินงานไว้ดังนี้ 
     3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้วิจัยจ านวน 3 ท่าน โดยน าแบบสอบถาม
ไปแจกให้กลับกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง ให้เวลา
ในการตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 

3.4.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนด หลังจากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ แปลความ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.5.1 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
3.5.2 น ามาจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผลตาม
เกณฑ์การวิเคราะห์  ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 100) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51-5.00   หมายถึง  มีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51-4.50     หมายถึง  มีบทบาทอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51-3.50     หมายถึง  มีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง         
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.51- 2.50    หมายถึง  มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.00-1.50  หมายถึง  มีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความต่าง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่า t-test และ F-test หรือ (One-Way-ANOVA) ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ 
(Scheffe’s Method) 
 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 3.5.6 น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 1) หาค่าความเที่ยงตรง IOC ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

  IOC    =  
N
R  
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  เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ 
          ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

   R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

 2) การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

       =      
1k

k


   










 


2
t

2
i

S

S
1  

  

เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

2
i

s   แทน     ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
t

s     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

3.6.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

    P = 100
N
f
  

     

เมื่อ  P   แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

 2) ค่าเฉลี่ย (X ) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

    X  =         
Ν

Χ  
     

เมื่อ X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N แทน จ านวนคน 
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        3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร ดังนี้       
           

      S.D. =           
 1ΝΝ

ΧΧΝ
22



  

    

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    X2 แทน ผลรวมก าลังสอง ของคะแนนในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนคน 
    ∑ แทน ผลรวม 
 

 4) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระแก่กัน (Independent) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

    t = 

2n

2
2S

1n

2
1S

2Χ1Χ



  

 

       เมื่อ t แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการ
แจกแจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ   

  X 1 X 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 
ตามล าดับ 

  S2
1   S

2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

ตามล าดับ 
  n1   n2 แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 

ตามล าดับ 
 

 5) ค่า F-test (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทยีบตัวแปรอิสระตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไป 
ค านวณจากสูตร ดังนี้       
 

W

b

MS
MSF    

 

  เมื่อ  F แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
   MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                n แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง               
                 t แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t  

(t-distribution) 
                F แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F    
   (F-distribution) 
                df แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
                SS แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
                MS แทน   ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean of Square) 
                p – values แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
                * แทน   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ  

อายุ และประสบการณ์ท างาน  ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหบ์ทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ค าบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 77 31.70 
 หญิง 166 68.30 

รวม 243 100.00 

อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 52 21.40 
 31-50 ปี 140 57.60 
 มากกว่า 50 ปี 51 21.00 

รวม 243 100.00 

ประสบการณ์ท างาน   
 น้อยกว่า 10 ปี 11 4.50 
 10-20 ปี 199 81.90 
 มากกว่า 20 ปี 33 13.60 

รวม 243 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.30 และเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีอายุระหว่าง 31-50 ปี จ านวน 140 คน 
รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 และมีอายมุากกว่า 50 ปี จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีประสบการณ์ท างาน 10 -20 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 81.90 
รองลงมามีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13 .60 และมี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
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ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน (n = 243) 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 3.90 .87 มาก 1 
2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 3.90 .97 มาก 2 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 3.85 1.01 มาก 3 
4. ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 3.84 .97 มาก 4 
5. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3.83 .99 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.86 .96 มาก  
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผนการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  
ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  โดยรวมและ
รายด้าน (n = 243) 

 

ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. จัดให้มีการประชุมครูผู้สอนและบุคลากรอื่น ๆ 
ในโรงเรียนเพ่ือก าหนดนโยบายการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.92 1.21 

 
 

มาก 

 
 
3 

2. มีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบวิธีการเรียนการสอน 3.74 1.00 

 
 

มาก 

 
 
8 

3. จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ และแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 3.86 .96 

 
มาก 

 
4 

4. จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียน เพ่ือเป็นที่ปรึกษา อ านวยความสะดวก 
นิเทศให้ขวัญก าลังใจ และประเมินผลการเรียน
การสอนของครูผู้สอน 4.16 .80 

 
 
 

มาก 

 
 
 
1 

5. ก าหนดนโยบายในการก ากับติดตาม และ นิเทศ
ภายในโรงเรียนของครูผู้สอนต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.81 .97 

 
 

มาก 

 
 
6 

6. ก าหนดแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.80 .93 

 
มาก 

 
7 

7. ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนเขียนแผนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.04 1.06 

 
มาก 

 
2 

8. จัดส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.83 .96 

 
มาก 

 
5 

เฉลี่ย 3.90 .87 มาก  
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวางแผน 
การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียน เพื่อเป็นที่ปรึกษา อ านวยความสะดวก นิเทศให้ขวัญก าลังใจ และประเมินผลการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน รองลงมา ได้แก่ ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้ปกครองได้รับทราบวิธีการเรียนการสอน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้าน 
(n = 243) 

 

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.90 .92 

 
มาก 

 
5 

2. ประชุมชี้แจงครูให้เข้าใจการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.87 .98 

 
มาก 

 
8 

3. ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้
มีคุณสมบัติตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.92 1.01 

 
 

มาก 

 
 
4 

4. ร่วมมือกับครูจัดท าหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนอง
ต่อความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 3.95 .98 

 
มาก 

 
2 

5. จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆเพ่ือให้ครูได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน 3.98 .93 

 
 

มาก 

 
 
1 

6. ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.94 .98 

 
มาก 

 
3 

7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 3.84 .97 

 
 

มาก 

 
 

10 
8. กระตุ้นให้ครูช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึง

กันและกัน 3.90 
 

.96 
 

มาก 
 
6 

9. น าครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานและ
สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.85 .99 

 
 

มาก 

 
 
9 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

10. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 3.89 .94 

 
มาก 

 
7 

เฉลี่ย 3.90 .97 มาก  
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
พัฒนา การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ จัดท าเอกสารประกอบหลักสตูรต่างๆเพ่ือให้ครู
ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน  รองลงมา ได้แก่ ร่วมมือกับ
ครูจัดท าหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  
โดยรวมและรายด้าน (n = 243) 

 

ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. ก าหนดนโยบายในการเผยแพร่ข่าวสารของ
สถานศึกษาเพ่ือให้ชุมชนทราบถึงแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน 3.75 1.07 

 
 

มาก 

 
 
7 

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้น าท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมือ ให้
ส่งเสริมสนับสนุน 3.85 1.01 

 
 
 

มาก 

 
 
 
4 

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานความก้าวหน้า 
ชี้แจงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจบทบาทใน
การมีส่วนร่วมส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการใช้สื่อที่
หลากหลายให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 3.79 1.02 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
6 

4. เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมบรรยากาศ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 3.93 .95 

 
 
 

มาก 

 
 
 
1 

5. เชิญบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่มี
ความรู้ความสามารถ เข้าร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 3.92 1.00 

 
 
 

มาก 

 
 
 
2 

6. เชิญผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากร
พิเศษเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.91 .95 

 
 

มาก 

 
 
3 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

7. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 3.81 1.04 

 
 

มาก 

 
 
5 

เฉลี่ย 3.85 1.01 มาก  

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ประชาสัมพันธก์ารเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชม
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  รองลงมา ได้แ ก่ เชิญบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถ เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เชิญผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 
โดยรวมและรายด้าน (n = 243) 

 

ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
ของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 3.86 1.02 

 
 

มาก 

 
 
4 

2. กระตือรือร้นเพ่ือช่วยเหลือครูในการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร 3.93 .98 

 
มาก 

 
1 

3. ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.86 1.04 

 
มาก 

 
5 

4. สนับสนุนครูและบุคลากรจัดบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 3.85 1.00 

 
 

มาก 

 
 
6 

5. ใช้วิธีการเสนอแนะการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่า
การต าหนิและลงโทษ 3.90 1.00 

 
 

มาก 

 
 
3 

6. ร่วมมือกับครูในการจัดท าสื่ออุปกรณ์ท่ีสอดคล้อง  
กับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 3.91 .89 

 
มาก 

 
2 

7. จัดหางบประมาณ เทคนิควิธีการใหม่ๆ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูและบุคลากร 3.72 .94 

 
 

มาก 

 
 

10 
8. ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย

อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 3.77 .94 
 

มาก 
 
9 

9. เอาใจใส่จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
เพียงพอ 3.84 .93 

 
 

มาก 

 
 
7 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

10. ดูแล แก้ไข อ านวยความสะดวกแก่ครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างเต็มที่ 3.78 .93 

 
 

มาก 

 
 
8 

เฉลี่ย 3.84 .97 มาก  

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจา กมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ กระตือรือร้นเพ่ือ
ช่วยเหลือครูในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ร่วมมือกับครูในการจัดท าสื่ออุปกรณ์ท่ี
สอดคล้องกับ กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดหา
งบประมาณ เทคนิควิธีการใหม่ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของครูและบุคลากร ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  โดยรวม
และรายด้าน (n = 243) 

 

ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. ก าหนดนโยบายให้ครูประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใช้แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนในการประเมินผล
การเรียนการสอน 3.80 .94 

 
 

มาก 

 
 
5 

2. ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ เรียนการ
สอนด้วยการใช้วิธีที่หลากหลาย  เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์แบบสอบถาม 3.82 .94 

 
 

มาก 

 
 
3 

3. ประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสอน
ของครู ด้วยการให้ครูรายงานผล การจัดการเรียน
การสอน 3.79 .95 

 
 

มาก 

 
 
6 

4. ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
โดยการสัมภาษณ์ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3.90 .96 

 
มาก 

 
2 

5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง ครูผู้ปกครอง 
และนักเรียน 3.79 .99 

 
 

มาก 

 
 
7 

6. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินทุกครั้งมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 3.95 .92 

 
มาก 

 
1 

7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัด และประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.78 1.17 

 
 
 

มาก 

 
 
 
8 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

8. แนะน าส่งเสริมให้ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนใน
การประเมินผลกิจกรรมการเรียน การสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยตนเอง 3.82 1.01 

 
 

มาก 

 
 
4 

เฉลี่ย 3.83 .99 มาก  

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินทุก
ครั้งมาปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
โดยการสัมภาษณ์ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดท า
เครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการ เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ บทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียน ประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ 

 

บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

เพศชาย 
(n = 77) 

เพศหญิง 
(n = 166) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 

1. ด้านการวางแผนการเรียน
การสอน 

 
3.90 

 
.50 

 
มาก 

 
3.89 

 
.48 

 
มาก 

 
.19 

 
.85 

2. ด้านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

 
3.91 

 
.38 

 
มาก 

 
3.90 

 
.41 

 
มาก 

 
.11 

 
.91 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอน 

 
3.98 

 
.54 

 
มาก 

 
3.89 

 
.54 

 
มาก 

 
-1.44 

 
.15 

4. ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามการเรียนการสอน 

 
3.94 

 
.46 

 
มาก 

 
3.80 

 
.44 

 
มาก 

 
2.32 

 
.02* 

5. ด้านการประเมินผลการ
เรียนการสอน 

 
3.80 

 
.45 

 
มาก 

 
3.85 

 
.50 

 
มาก 

 
-.73 

 
.47 

เฉลี่ย 3.91 .47 มาก 3.87 .47 มาก .03 .98 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไมแ่ตกต่างกัน  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

อายุ 

ไม่เกิน 30 ปี 31-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 3.90 .51 3.86 .49 3.97 .44 
2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 3.86 .38 3.89 .41 3.99 .39 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียน

การสอน 
 

3.84 
 

.50 
 

3.87 
 

.55 
 

3.83 
 

.58 
4. ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม

การเรียนการสอน 
 

3.94 
 

.48 
 

3.80 
 

.47 
 

3.85 
 

.34 
5. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3.85 .44 3.84 .50 3.78 .48 

เฉลี่ย 3.88 .46 3.85 .48 3.88 .45 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงอายุ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสามช่วงอายุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านการวางแผนการเรียน
การสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม .44 2 .22   
    .93 .40 
ภายในกลุ่ม 56.80 240 .24   

รวม 57.24 242  

ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 

ระหว่างกลุ่ม .50 2 .25   

    1.59 .21 

ภายในกลุ่ม 37.85 240 .16   
รวม 38.35 242  

ด้านการประชาสัมพันธ์การ
เรียนการสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม .05 2 .03   
    .08 .92 

ภายในกลุ่ม 71.52 240 .30   

รวม 71.57 242  

ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม .79 2 .40   
    2.00 .14 
ภายในกลุ่ม 47.59 240 .20   

รวม 48.39 242  

ด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน 

ระหว่างกลุ่ม .17 2 .09   
    .39 .70 

ภายในกลุ่ม 56.08 240 .23   

รวม 56.25 242    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .05 2 .03   
    .75 .49 

ภายในกลุ่ม 8.48 240 .04   
รวม 8.53 242    
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายด้าน  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์ท างาน 

น้อยกว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 3.86 .55 3.90 .49 3.87 .48 
2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 3.98 .33 3.91 .40 3.85 .40 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียน

การสอน 
 

3.61 
 

.51 
 

3.87 
 

.56 
 

3.84 
 

.45 
4. ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม

การเรียนการสอน 
 

3.88 
 

.40 
 

3.85 
 

.46 
 

3.78 
 

.41 
5. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3.64 .39 3.85 .49 3.77 .46 

เฉลี่ย 3.79 .44 3.88 .48 3.82 .44 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสามช่วงประสบการณ์
ท างาน 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 

บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านการวางแผนการเรียน
การสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม .04 2 .02   
    .09 .92 
ภายในกลุ่ม 57.20 240 .24   

รวม 57.24 242  

ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 

ระหว่างกลุ่ม .16 2 .08   

    .51 .60 

ภายในกลุ่ม 38.19 240 .16   
รวม 38.35 242  

ด้านการประชาสัมพันธ์การ
เรียนการสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม .69 2 .35   
    1.18 .31 

ภายในกลุ่ม 70.87 240 .30   

รวม 71.56 242  

ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม .17 2 .09   
    .43 .65 
ภายในกลุ่ม 48.21 240 .20   

รวม 48.38 242  

ด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน 

ระหว่างกลุ่ม .62 2 .31   
    1.35 .26 

ภายในกลุ่ม 55.62 240 .23   

รวม 56.24 242    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .14 2 .07   
    1.97 .14 

ภายในกลุ่ม 8.39 240 .04   
รวม 8.53 242    
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีประสบการณ์ท างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
 

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.13 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ข้อที ่ ข้อเสนอแนะ  ความถี่ 

1. ควรจัดอบรมใหครูไดรับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน 
ส าคัญ 

 
25 

2. ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง  18 
3. ควรแนะน าใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  17 
4. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะวิชา 10 
5. ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของครู  5 
6. ผูบริหารควรเนนในเรื่องของการจัดท าแผนการสอนใหเปนปจจุบัน  5 
7. ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูในชุมชนใหเกิดประโยชน 4 
8. ครคูวรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบใหม 3 

  
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ล าดับตาม ความถี่ จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรจัดอบรมให ครูได รับทราบ
กระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ครูอยางตอเนื่อง และควรแนะน าใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในกา รส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
และครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท างาน ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 จ านวน 617 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดย
ใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 243 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ 
การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.3 สรุปผล 
5.4 อภิปรายผล 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุป
ได้ดังนี ้

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 

มีอายุระหว่าง 31-50 ปี จ านวน 140 คน มีประสบการณ์ท างาน 10 -20 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.90 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ บทบาทของผู้บริหารส ถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผนการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 
ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อ
แยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการวางแผนการเรียนการสอน  พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือเป็นที่ปรึกษา อ านวยความ
สะดวก นิเทศให้ขวัญก าลังใจ และประเมินผลการเรียนการสอนของครูผู้สอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้
ผู้ปกครองได้รับทราบวิธีการเรียนการสอน ตามล าดับ 
 2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโร งเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได้แก่ จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
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 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญข องโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได้แก่ เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
เชิญผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
 4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน  พบว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ กระตือรือร้นเพ่ือช่วยเหลือครูในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร และข้อที่มีค่ าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ จัดหางบประมาณ เทคนิควิธีการใหม่ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูและบุคลากร ตามล าดับ 
 5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินทุกครั้งมาปรับปรุงการเรียนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีที่หลากหลายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมมติฐานที่ 2 ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มี อายุ ต่างกัน มี ความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)   

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มี ประสบการณ์ท างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นที่
มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)   

5.3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถี่
จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรจัดอบรมใหครูไดรับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอย างตอเนื่อง และควรแนะน า
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 

 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 5 ด้าน คือด้านการวางแผน 
การเรียนการสอน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ด้านการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน  มีประเด็นส าคัญท่ีจะ
อภิปราย ดังนี้ 
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5.2.1 การวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูผู้สอนทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติต่างมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นอย่างดียิ่ง และทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลอง ปฏิบัติจริง ดังนั้นสถานศึกษา
จะต้องจัดสิ่งที่อยู่รอบๆ ข้างผู้เรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการอยากเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งบริบทในด้านนี้ โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงท าให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจมวิทย์ เครือค า 
ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ นันทวรรณ ไชยเจริญ  ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีบทบาทอยู่ใน
ระดับมาก  
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการวางแผนการเรี ยนการสอน  
โดยการก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติก าหนดแผนปฏิบัติ การเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจัดเตรียม
สื่อ เครื่องมือและแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนใน
สิ่งที่สนใจตามความเหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับงา นวิจัยของ สิริลักษณ์ ตาดี  
ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ด้านการเตรียมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการก าหนดนโยบายให้ครูประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสม ผลงานของผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครู
จัดท าเครื่องมือวัด และประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูประเมินผล
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การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือการประเมินผล
ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนของครู ด้วยการให้ครูรายงานผล การจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการปรับปรุง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวรรณ ไชยเจริญ  ได้ศึกษา บทบาท
ของผู้บริหารโรงเรียนในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า บทบาท
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
มีบทบาทอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริลักษณ์ ตาดี ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรี ยน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ 
เขต 2 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  อยู่ในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เชวง เพชรภา  ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้ านการส่งเสริมประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก  
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอน รับรู้ถึงกระบวนการจัดกิจกรรมกา รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นอย่างดี 
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้มีการจัดฝึกอบรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่าง
หลากหลาย นับเป็นเวลาหลายปี จึงท าให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารับรู้
ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงท าให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคนอ่ืนๆ  ที่ได้กล่าวว่า งานบริหารเป็นงานที่
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ต้องใช้ทักษะสูง ผู้บริหารควรเป็นคนที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น าเพราะผู้บริหาร
เป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารโรงเรียน 

 2) ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีอายตุ่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีเจตคติ แนวคิด ค่านิยมท่ีใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างวัยน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วุฒิไกร เลื่อนแป้น 
กล่าวว่า บทบาท (Role) เป็นพฤติกรรมที่ควบคู่กับต าแหน่งของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งอยู่ซึ่งแต่ต าแหน่ง
จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างตามภารกิจของงาน  

 3) ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้    
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และได้แสดง บทบาทในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกมาเหมาะสมหรือสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้บริหารทั้ง 5 ด้าน จากเหตุผลดังกล่าว น่าจะเป็นสาเหตุให้ครผูู้สอนที่มีประสบการณ์ท างาน ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชวง เพชรภา ได้ศึกษา บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ สมมาคูณ  ได้ศึกษา 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในกา รส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้

5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 
จากการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

 1) ผู้บริหารควรนิเทศและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น 
 2) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบและวิธีวัดและประเมินผล 
 3) ผู้บริหารควรจัดอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากงานวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัย
เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู้สอน  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 

1) ดร.ประพิศ โบราณมูล  
 - ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
    - วุฒิการศึกษา  กศ.ม. (สังคมศึกษา) ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
 
2) นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี 

 -   ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
  ร้อยเอ็ด 

 -  วุฒิการศึกษา พ.ม., กศ.บ. (ภาษาไทย) กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
 
3) ดร.ลัดดาวัลย์ สืบจิต 
 -  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 - วุฒิการศึกษา  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ค.ม. (การวิจัยการศึกษา),  
  ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) 
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ภาคผนวก ง  
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

************************ 
 ค าชี้แจง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขอให้ท่านตอบค าถามทุกข้อให้ตรงตามความเป็นจริ ง และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้อื่นแต่ประการใด 

 
ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบคุณในความร่วมมือของท่านไว้ ณ โอกาสนี้  

 
 
 

        พระทองใส ฐิตธมฺโม/ศรีบุญเรือง 
             นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  [   ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. เพศ 

[   ] ชาย      
  [   ] หญิง 
 
2. อายุ 
  [   ] ไม่เกิน 30 ปี 
  [   ] 31-50 ปี 
  [   ] มากกว่า 50 ปี 
 
3. ประสบการณ์ท างาน 
  [   ] น้อยกว่า 10 ปี 
  [   ] 10-20 ปี 
  [   ] มากกว่า 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อเพียงช่องเดียว ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน  

 

 
ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 

1 จัดให้มีการประชุมครูผู้สอนและบุคลากร
อ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ือก าหนดนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

2 มีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้ผู้ปกครองได้รับทราบวิธีการ
เรียนการสอน 

     

3 จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ และแหล่งค้นคว้า
หาความรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

     

4 จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียน เพ่ือเป็นที่ปรึกษา 
อ านวยความสะดวก นิเทศให้ขวัญก าลังใจ 
และประเมินผลการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน 

     

5 ก าหนดนโยบายในการก ากับติดตาม และ
นิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
6 ก าหนดแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการ จัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     

7 ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนเขียน
แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

8 จัดส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

2 ประชุมชี้แจงครูให้เข้าใจการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

3 ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

4 ร่วมมือกับครูจัดท าหลักสูตรที่หลากหลาย  
ตอบสนองต่อความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียน 

     

5 จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ
เพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วน
เพ่ือประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

6 ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

7 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
8 กระตุ้นให้ครูช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
     

9 น าครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงาน
และสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

10 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 

1 ก าหนดนโยบายในการเผยแพร่ข่าวสาร
ของสถานศึกษาเพ่ือให้ชุมชนทราบถึง
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

     

2 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม
กับผู้น าท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน และขอ
ความร่วมมือ ให้ส่งเสริมสนับสนุน 

     

3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานความก้าวหน้า 
ชี้แจงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจบทบาท
ในการมีส่วนร่วมส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ ใช้
สื่อที่หลากหลายให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

     

4 เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมบรรยากาศการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

5 เชิญบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่
มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
6 เชิญผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น

วิทยากรพิเศษเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

7 ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 

1 เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

2 กระตือรือร้นเพ่ือช่วยเหลือครูในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร 

     

3 ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     

4 สนับสนุนครูและบุคลากรจัดบรรยากาศ
ของห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

5 ใช้วิธีการเสนอแนะการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมากกว่าการต าหนิและลงโทษ 

     

6 ร่วมมือกับครูในการจัดท าสื่ออุปกรณ์ท่ี
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

     

7 จัดหางบประมาณ เทคนิควิธีการใหม่ๆ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
ครูและบุคลากร 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
8 ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
     

9 เอาใจใส่จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอย่างเพียงพอ 

     

10 ดูแล แก้ไข อ านวยความสะดวกแก่ครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเต็มที่ 

     

5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
1 ก าหนดนโยบายให้ครูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของ
ผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน 

     

2 ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการใช้วิธีที่หลากหลาย  
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์แบบสอบถาม 

     

3 ประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
สอนของครู ด้วยการให้ครูรายงานผล การ
จัดการเรียนการสอน 

     

4 ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมโดยการสัมภาษณ์ครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

     

5 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่าง ครูผู้ปกครอง และนักเรียน 

     

6 ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินทุกครั้งมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
7 ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัด และ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีที่หลากหลายให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

8 แนะน าส่งเสริมให้ครูกระตุ้นให้นักเรียนมี
ส่วนในการประเมินผลกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยตนเอง 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

  

1. ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 
 

2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 
 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 
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4. ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน 

............................................................................ .................................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 
 
5. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ .................................................................... 
 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก จ  
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 43 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

วางแผน1 169.40 110.731 .434 .596 

วางแผน2 169.37 107.206 .563 .588 

วางแผน3 169.50 103.155 .393 .606 

วางแผน4 169.87 104.671 .228 .575 

วางแผน5 170.10 104.507 .695 .576 

วางแผน6 169.80 101.338 .397 .561 

วางแผน7 170.00 99.172 .463 .553 

วางแผน8 170.17 108.282 .517 .590 

วางแผน9 169.80 103.407 .240 .572 

วางแผน10 170.13 105.085 .481 .580 

พฒันา1 169.80 102.166 .332 .565 

พฒันา2 170.30 112.976 .702 .613 

พฒันา3 169.60 108.455 .405 .593 

พฒันา4 169.97 105.757 .328 .582 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

พฒันา5 169.70 111.252 .677 .599 

พฒันา6 169.67 105.057 .226 .575 

พฒันา7 169.63 108.723 .506 .590 

พฒันา8 169.70 105.803 .340 .581 

พฒันา9 169.63 110.930 .427 .601 

พฒันา10 169.90 107.403 .635 .590 

สมัพนัธ์1 170.27 104.133 .762 .579 

สมัพนัธ์2 170.10 104.921 .841 .581 

สมัพนัธ์3 169.97 100.723 .385 .560 

สมัพนัธ์4 169.60 111.903 .768 .605 

สมัพนัธ์5 169.73 105.444 .676 .578 

สมัพนัธ์6 169.90 111.059 .530 .603 

สมัพนัธ์7 170.07 104.133 .857 .577 

นิเทศ1 169.80 109.200 .471 .598 

นิเทศ2 169.53 104.257 .263 .573 

นิเทศ3 169.70 103.183 .235 .575 

นิเทศ4 169.73 99.030 .459 .552 

นิเทศ5 169.63 104.447 .640 .579 

นิเทศ6 169.50 107.776 .332 .589 

นิเทศ7 169.97 107.964 .562 .594 

นิเทศ8 169.67 101.402 .388 .561 

นิเทศ9 169.53 104.395 .255 .573 

นิเทศ10 169.70 101.597 .409 .561 

ประเมิน1 169.67 102.092 .316 .566 

ประเมิน2 169.83 100.351 .406 .558 

ประเมิน3 169.90 104.300 .696 .576 

ประเมิน4 170.07 101.168 .314 .564 

ประเมิน5 169.90 105.128 .546 .580 

ประเมิน6 170.10 106.300 .851 .586 

ประเมิน7 169.60 109.007 .441 .598 

ประเมิน8 169.83 107.937 .617 .591 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
 1) ด้านการวางแผนการเรียนการสอน       
1 จัดให้มีการประชุมครูผู้สอนและ

บุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ือก าหนด
นโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2 มีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
วิธีการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3 จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ และแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4 จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือเป็นที่
ปรึกษา อ านวยความสะดวก นิเทศให้
ขวัญก าลังใจ และประเมินผลการเรียน
การสอนของครูผู้สอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 ก าหนดนโยบายในการก ากับติดตาม 
และนิเทศภายในโรงเรียนของ
ครูผู้สอนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
6 ก าหนดแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

7 ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคน
เขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

8 จัดส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 2) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน       

1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2 ประชุมชี้แจงครูให้เข้าใจการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3 ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตอบสนอง
ต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4 ร่วมมือกับครูจัดท าหลักสูตรที่หลากหลาย 
ตอบสนองต่อความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ
เพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
6 ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

7 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

8 กระตุ้นให้ครูช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

9 น าครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาดู
งาน และสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

10 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียน
ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอน 

      

1 ก าหนดนโยบายในการเผยแพร่
ข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้ชุมชน
ทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมกับผู้น าท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงให้
ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน และขอความร่วมมือ ให้ส่งเสริม
สนับสนุน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานความ  

ก้าวหน้า ชี้แจงให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วมส่งเสริม
จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการใช้สื่อที่หลากหลาย
ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

4 เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 เชิญบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถ เข้า
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

6 เชิญผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
วิทยากรพิเศษเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

7 ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
 4) ด้านการนิเทศภายใน ก ากับ 

ติดตามการเรียนการสอน       
1 เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมาย 

โครงสร้างของหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2 กระตือรือร้นเพ่ือช่วยเหลือครูในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3 ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4 สนับสนุนครูและบุคลากรจัดบรรยากาศ
ของห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 ใช้วิธีการเสนอแนะการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าการต าหนิ
และลงโทษ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

6 ร่วมมือกับครูในการจัดท าสื่ออุปกรณ์
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

7 จัดหางบประมาณ เทคนิควิธีการใหม่ๆ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของครูและบุคลากร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
8 ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง +1 
 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

9 เอาใจใส่จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเพียงพอ 0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

10 ดูแล แก้ไข อ านวยความสะดวกแก่ครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเต็มที่ +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 5) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน       
1 ก าหนดนโยบายให้ครูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
ของผู้เรียนในการประเมินผลการเรียน
การสอน +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2 ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการใช้วิธีที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์แบบสอบถาม +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3 ประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนของครู ด้วยการให้ครูรายงาน
ผล การจัดการเรียนการสอน +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4 ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมโดยการสัมภาษณ์
ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่าง ครูผู้ปกครอง และนักเรียน +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
6 ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินทุก

ครั้งมาปรับปรุงการเรียนการสอน +1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

7 ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

8 แนะน าส่งเสริมให้ครูกระตุ้นให้นักเรียน
มีส่วนในการประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วยตนเอง +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ฉายา / ชื่อสกุล  พระทองใส  ฐิตธมฺโม (ศรีบุญเรือง) 
วัน  เดือน  ปี เกิด  14 เมษายน 2528 
สถานที่เกิด  บ้านจอมทอง ต าบลจอมทอง อ าเภอเวียงทอง จังหวัดบริค าไซ 

ประเทศลาว 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  วัดมหาธาตุ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

48000 
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2554  ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ต าแหน่ง  ครูพิเศษ 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาธาตุ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
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