
18 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.2 May-August 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี

The Administration Factors Affecting to Child Centered Efficiency 
in School under the Secondary Educational Service Area Office 7 

Prachin Buri Province

บทคัดย่อ

 กำรศกึษำวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษำ 1) ระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 2) ระดบั

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครู และ3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7  

จังหวัดปรำจีนบุรี กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 76 คน ครูผู้สอน 248 คน และคณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ 38 คนรวมท้ังสิน้ 362 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรและประสทิธภิำพ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครู เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับของไลเคิร์ท 

วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ผูบ้รหิำรมกีำรใช้ปัจจยัทำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ ในภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำ

เป็นรำยด้ำนและด้ำนที่มีระดับมำกเรียงจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร  

ด้ำนคณุภำพชวีติของครดู้ำนบรรยำกำศองค์กร ส่วนด้ำนทีอ่ยูใ่นระดบัปำนกลำง คอื ด้ำนพฤติกรรมกำรบรหิำรของผูน้สำ 

2) ประสิทธภิำพกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำนทกุด้ำน 

อยู่ในระดับมำก โดยเรียงจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ ด้ำนมโนทัศน์  

ด้ำนยุทธวิธีในกำรสอนและด้ำนหลักสูตรตำมลสำดับ และ3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญโดยได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ 1) ควำมผูกพันต่อองค์กร (X
5
) 2) 

บรรยำกำศองค์กร (X
2
) โดยมีกำรทสำนำยได้ร้อยละ 78.90 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย ได้ดังน้ี  

Ŷ
tot

 = 2.718 + .366 (X
5
) + .358 (X

2
) 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยทำงกำรบริหำร ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

1*   นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
2   รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  

วิทยำลัย ทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
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บทน�า

 โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัด

นครนำยก ปรำจีนบุรีและสระแก้ว [1] ซึ่งเป็นโรงเรียน

ในกสำกับของรัฐ โดยมีหลักกำรที่สสำคัญคือ ให้โรงเรียน

มกีำรจดัระบบบรกิำรและกำรจดักำรทีม่คีวำมเป็นอสิระ 

และคล ่องตัว เพื่อพัฒนำไปสู ่ควำมเป ็นเลิศของ 

สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพซ่ึงควำมเป็นอิสระนั้น

ต้องครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงิน 

และงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนบริหำรท่ัวไป  

ซึง่ควำมเปน็อิสระในที่นีห้มำยถึง อิสระเท่ำทีก่ระทรวง

หรือสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(สพฐ.) จะมอบอสำนำจให้ แต่จะต้องมำกกว่ำโรงเรียน

ของรัฐทั่วไปที่เป็นนิติบุคคลเพรำะกำรเป็นโรงเรียน

นติบิคุคลเป็นมมุมองในเรือ่งของกำรทสำนติกิรรมสญัญำ

และกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินและอสังหำริมทรัพย์ 

ของสถำนศึกษำเป็นหลักส่วนโรงเรียนในกสำกับของรัฐ

จะมีอะไรที่มำกกว่ำนั้น ประกอบด้วย

 ด้ำนวิชำกำรอำจกสำหนดสัดส่วนเพ่ิมเติมในวิชำ 

ทีโ่รงเรยีนต้องกำรสร้ำงควำมเป็นเลศิเฉพำะทำงทัง้สำขำ

วิชำกำรศิลปะ ดนตรี กีฬำ ให้เป็นไปตำมศักยภำพของ 

ผู้เรียนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น

 ด้ำนกำรเงินอำจกสำหนดค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ปกครอง

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมพจิำรณำโดยควำมเหน็ชอบของคณะ

กรรมกำรสถำนศกึษำซึง่จะต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่หมำะสม 

กับสภำพท้องถิ่นและฐำนะทำงเศรษฐกิจของชุมชน 

โดยมีกำรจัดทุนกำรศึกษำหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม 

ให้แก่เด็กด้อยโอกำสจสำนวนหนึ่ง

 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลโรงเรียนในกสำกับ 

จะสำมำรถออกระเบียบกฎเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล

ที่จัดจ้ำงด้วยเงินนอกงบประมำณโดยควำมเห็นชอบ

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและโรงเรียนอำจมี 

ส่วนร่วมเสนอควำมเหน็ต่อคณะอนกุรรมกำรข้ำรำชกำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.) ของเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ในกำรสรรหำ และบรรจุแต่งต้ังข้ำรำชกำร

ในโรงเรียน

Abstract

 The purpose of this research were to study 1) the level of administration factors of the administrators in school. 

2) the level of child centered efficiency in school and 3) the administration factors affecting to teaching efficiency 

in school under the secondary educational service area office 7 Prachinburi Province. The samples consisted of 76 

administrators, 248 teachers and 38 schools committee, 362 respondents in total. The research instrument was rating 

scale (5 levels) questionnaire. The data analysis were a percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 

regression analysis. 

 The results of the study were as follows : 1) The administration factors of administrators in schools were 

overall at a high level. The classification were finding at the high level and separately chronological ranked, followed 

by culture organization, organizational commitment, quality of teachers life, organization climate and the average 

level was behavioral management of administrators. 2) The child centered efficiency were overall at a high level.The 

classification were finding at the high level and separately chronological ranked, followed by teaching, instructional 

media, concept, tactical teaching and curriculum. 3) The administration factors affecting to child centered efficiency 

in school under the secondary educational service area office 7 Prachin Buri province were that: organizational 

commitment (X
5
) and organization climate (X

2
). The predict efficiency was 78.90 percentage. Can be write the 

equation: Ŷ
tot

=2.718 + .366 (X
5
) + .358 (X

2
)
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 สสำหรับ ด้ำนกำรบริหำรทั่วไปโรงเรียนในกสำกับ

ของรัฐจะสำมำรถกสำหนดโครงสร้ำงระบบบริหำรของ

สถำนศึกษำที่มีควำมคล่องตัวเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ

ศักยภำพควำมสำมำรถของนักเรียนและโรงเรียนยัง

สำมำรถกสำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรรับนักเรียนในแต่ละ

ช่วงชั้นที่มีควำมยืดหยุ่นในลักษณะเดียวกับโรงเรียน

วัตถุประสงค์พิเศษได้ด้วยเพื่อพัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศ

เฉพำะทำงกำรบรหิำรงำนนอกจำกจะมทีกัษะหลำกหลำย 

แล้วยังควรคสำนึงถึงคุณธรรม กำรเคำรพศักด์ิศร ี

ควำมเป็นมนุษย์ กำรนอบน้อมถ่อมตน ควำมแตกต่ำง 

ระหว่ำงบุคคลและกำรใช้ลักษณะผู ้นสำทั้ง 3 แบบ 

โดยเลือกใช้ตำมสถำนกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นเผด็จกำร 

ประชำธิปไตยหรือแบบสบำย ๆ ตำมภำรกิจ ขอบข่ำย

กำรบรหิำรงำนโรงเรยีนทัง้ด้ำนกำรบรหิำรวชิำกำร กำร

บริหำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคคลและกำรบริหำร

ทั่วไป ยังต้องมีปัจจัยสิ่งอสำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ใน

กำรบริหำรงำนให้ประสบผลสสำเร็จ ประกอบด้วย 4 

ปัจจัยสสำคัญ คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 

(material) และกำรบรหิำรจดักำร (management) ซึง่ตวัชี ้

วัดควำมสสำเร็จของสถำนศึกษำนั้น คือคุณภำพผู้เรียน 

ซึง่เป็นผลมำจำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครนูัน่เอง 

ซึ่งผู้วิจัยได้สังเครำะห์จำกงำนวิจัยของ ถวิล เกื้อกูลวงศ์ 

[2] เรือ่ง กำรบรหิำรโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อคณุภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ประกอบ

ด้วย 1) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้นสำ 2) บรรยำกำศ

องค์กร 3) วัฒนธรรม องค์กร 4) คุณภำพชีวิตของครู 5)

ควำมผูกพันต่อองค์กรและนสำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของ ทิศนำ แขมมณี [3] ได้นสำ

เสนอกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

สสำคญั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้ำน คอื 1) หลกัสตูร 

2) มโนทัศน์ 3) ยุทธวิธีในกำรสอน 4) สื่อกำรเรียนรู้ 5) 

กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน และ6) กำรวดัและประเมนิผล  

ที่ผู ้ วิ จั ยนส ำสู ่กำรศึกษำวิจัยในเรื่ อง  “ป ัจจัยทำง 

กำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 7 จงัหวดัปรำจนีบรุ”ี 

โดยกสำหนดตัวแปรต้นเป ็นปัจจัยทำงกำรบริหำร 

สถำนศึกษำประกอบด้วย 1) พฤติกรรมกำร บริหำร 

ของผู้นสำ 2) บรรยำกำศองค์กร 3) วัฒนธรรมองค์กร 4) 

คุณภำพชีวิตของครูและ 5) ควำมผูกพันต่อองค์กร และ

ตัวแปรตำม คือ กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้

เรียนเป็นสสำคัญ ประกอบด้วย 6 ด้ำน คือ 1) หลักสูตร 

2) มโนทัศน์ 3) ยุทธวิธีในกำรสอน 4) สื่อกำรเรียนรู้  

5) กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนและ 6) กำรวดัและประเมนิผล 

เพื่อกำรวิจัยในครั้งนี้

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี 

บำงโรงเรยีนมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำทีว่ดัจำกคะแนน 

O-Net มีระดับคะแนนสูงกว่ำเกณฑ์ระดับประเทศและ

มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ำมีบำงโรงเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู ่ในระดับตส่ำจนถึง 

ตสำ่มำกเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์คะแนนระดบัประเทศหรอืแม้

กระทัง่เกณฑ์ของเขตพืน้ทีเ่อง ทสำให้ผูว้จิยัสนใจค้นคว้ำ

หำสำเหตุและปัจจัยที่มีควำมสสำคัญและส่งผลทสำให้เกิด

ควำมแตกต่ำงของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่ว่ำจะเป็น

ด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัของคร ูสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยทำงกำรบริหำรของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี

 2. เพื่อศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

จังหวัดปรำจีนบุรี

 3. เพื่อศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส ่งผล

ต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น

สสำคัญของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรท่ีใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ีกสำหนด

เป ็นบุคลำกรในโรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี  

จำก 19 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำร จสำนวน 76 คน 

ครู จสำนวน 700 คน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จสำนวน 

57 คน รวมประชำกร จสำนวน 833 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยกสำหนด 

ดังนี้ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง 

(purposive samples) รวมทั้งสิ้น 76 คน และให้ผู้บริหำร

ทกุคนตอบแบบสอบถำม 2) คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 

ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง (purposive samples) โดย

กสำหนดโรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 38 คน ใช้กำร

สุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำร

จับฉลำกในกำรกสำหนดผู้ตอบแบบสอบถำมและ 3) ครู

ผู้สอน โดยเปิดตำรำงเกรจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan) จำกครูท้ังส้ิน จสำนวน 700 คน เปิดตำรำง

ได้ จสำนวน 248 คนจำกน้ันใช้กำรเทียบสัดส่วนตำม

จสำนวนครูจริงในแต่ละโรงเรียนและกสำหนดผู้ให้ข้อมูล

แต่ละโรงเรียนด้วยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีกำรจับฉลำก รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

362 คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม 

(Questionnaire) เพือ่ใช้ในกำรเกบ็ข้อมลู 1 ฉบบัแบ่งเป็น 

3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับสถำนภำพ

ของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 

ตสำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน มีลักษณะเป็น

แบบสสำรวจรำยกำร (Check List) จสำนวน 5 ข้อตอนที่ 2 

แบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ

ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสสำคัญ  

เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 

Scale) 5 ระดบั ประกอบด้วยข้อคสำถำมรวม 35 ข้อ ตอนที ่3 

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญของครู เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

ข้อคสำถำมรวม 35 ข้อ เพื่อกำรวิจัยในครั้งนี้

 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยดสำเนิน

กำรตำมขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี งำน

วิจัยและทสำกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับปัจจัย

ทำงกำรบรหิำรทีส่่งผลต่อกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสสำคญั ซึง่รวบรวม โดยทสำกำรวเิครำะห์เอกสำร เพือ่

กสำหนดเป็นตัวแปรในกำรวิจัยครั้งนี้

 2. กสำหนดโครงสร้ำงของแบบสอบถำม โดย

นสำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จำกตัวแปรที่ได้จำกกำรศึกษำ

เอกสำรมำพัฒนำมำเป็นสร้ำงแบบสอบถำม เสร็จแล้ว

นสำแบบสอบถำมนัน้เสนออำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัย

ทสำกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

 3. หำค่ำประสิทธิภำพควำมตรง (validity) 

โดยนสำแบบสอบถำมที่ปรับแก้แล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

จสำนวน 3 ท่ำน เพื่อประเมินเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์ IOC 

(Index of Item–Objective Congruence) โดยกสำหนดค่ำ 

IOC ของแบบสอบถำม ระหว่ำง 0.67 ถึง 1.0 ซึ่งผู้ทรง

คุณวุฒิ จสำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ 1) นำยนิรันดร์ กิจวิจำรณ์

รองผู ้อสำนวยกำรชสำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนปรำจีน

กัลยำณี 2) นำยสุดใจ ศรีบุญเรือง ครูชสำนำญกำรพิเศษ 

รองหวัหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และ

วฒันธรรม โรงเรยีน ปรำจณิรำษฎรอสำรงุ 3) ดร.ฐติพิฒัน์  

หิรัญนิธิธสำรง อำจำรย์สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

วทิยำลยัทองสขุ เพือ่ตรวจสอบคณุภำพเครือ่งมอืและนสำ

แบบสอบถำมทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผูท้รงคณุวฒุแิละ

อำจำรย์ทีป่รกึษำมำดสำเนนิกำร ดงันี ้1) นสำแบบสอบถำม

ทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้ว เสนออำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะและผู้วิจัยปรับตำมข้อเสนอแนะ

และ 2) ผูว้จิยันสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กบัผูบ้รหิำร 

ครู โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอสำรุงในสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ซึ่ง ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

จสำนวน 30 คน เพื่อนสำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถำม โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน
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ค่ำควำมเชื่อมั่นของครอนบำค [4] ด้วยเกณฑ์ alpha ที่ 

.55 ขึ้นไป

 4. นสำแบบสอบถำมทีม่ปีระสทิธภิำพตำมเกณฑ์

แล้ว เกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่ำงเพือ่กำรวจิยัครัง้

นี้ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยนสำแบบสอบถำมที่ได ้รับกลับคืนมำ

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติเพ่ือ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจนบัแบบสอบถำม พร้อมทัง้ตรวจสอบ

ควำมถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถำมทีไ่ด้รบักลบัคนื

มำโดยได้กลบัคนืมำและมคีวำมสมบรูณ์ใช้วเิครำะห์ผล

 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งน้ี กสำหนดกำร

วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อคสำนวณค่ำสถิติ ดังนี้ 

   2.1 วิเครำะห์สถำนภำพของผู ้ตอบแบบ 

สอบถำม โดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

  2.2 วิเครำะห์ระดับปัจจัยกำรบริหำรสถำน

ศึกษำโดยใช้หำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  2.3 วเิครำะห์ระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของลิเคิร์ทและนสำผล 

กำรวิเครำะห์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรแปล

ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ย ตำมเกณฑ์ของเบส (Best) [5]

  2.4 วิ เครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่ำงง่ำยของ (SimpleCorrelation) ของเพียร์สัน 

(Pearson’sProduct Moment Correlation Coefficient)

  2.5 นสำข้อมูลที่ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น

สสำคญัในสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี โดยกำรวิเครำะห์

กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยนสำผลกำรวิจัยมำสรุปได้

ดังนี้

 1. ผลกำรศกึษำระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ ผู้บริหำร 

มีกำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำในภำพรวม

อยู่ในระดับมำก เมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียง

ตำมค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อยดังน้ี ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 

(X
3
) อยู่ในระดับมำก, ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร (X

5
)  

อยู ่ในระดับมำก, ด ้ำนคุณภำพชีวิตของครู  (X
4
)  

อยู่ในระดับมำก, ด้ำนบรรยำกำศองค์กร (X
2
) อยู่ใน

ระดบัมำก, และด้ำนพฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูน้สำ (X
1
)  

อยู่ในระดับปำนกลำง 

 2. ผลกำรศกึษำระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

จงัหวดัปรำจนีบรุ ีพบว่ำ ระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก 

เมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียงตำมค่ำเฉลี่ยมำก

ไปหำน้อยดังนี้ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (Y
5
) อยู่

ในระดับมำก, ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ (Y
4
) อยู่ในระดับมำก, 

ด้ำนมโนทศัน์ (Y
2
) อยูใ่นระดบัมำก, ด้ำนยทุธวธิใีนกำร

สอน (Y
3
) อยู่ในระดับมำก, และด้ำนหลักสูตร (Y

1
) อยู่

ในระดับมำก 

 3. ผลกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผล 

ต่อประสทิธิภำพกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั

ของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร

ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรปัจจัยทำงกำรบริหำร (X) 

และประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สสำคัญ (Y) ของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี 

พบว่ำตัวแปรทุกตัวของปัจจัยทำงกำรบริหำร (X) และ

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

(Y) มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ
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ที่ระดับ .01

 ผลกำรศึกษำกำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ของปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำน

ศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 7 จงัหวดัปรำจนีบรุ ีพบว่ำ ตวัแปรด้ำนปัจจยัทำงกำร

บริหำรที่ได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ 1) ควำม

ผูกพันต่อองค์กร (X
5
) และ2) บรรยำกำศองค์กร(X

2
)  

โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในกำรทสำนำย

เท่ำกับ .888aค่ำสัมประสิทธ์ิกำรทสำนำย (R
2
) เท่ำกับ 

.789 นั่นคือ ตัวแปรท้ัง 2 ตัว ร่วมกันสำมำรถทสำนำย

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ

ของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรีในภำพรวม 

(Ytot) ได้ร้อยละ 78.90 ค่ำประสิทธิภำพกำรทสำนำยที่

ปรบัแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกบั .788 มคีวำมคลำดเคลือ่น

มำตรฐำนในกำรทสำนำย (Standard Error) 0.17253 ใน

ลักษณะนี้แสดงว่ำปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

จังหวัดปรำจีนบุรีร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูซ่ึงสำมำรถ

เขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย ได้ดังนี้

 Ŷ
tot 

= 2.718 + .366 (X
5
) + .358 (X

2
) 

การอภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลกำรศกึษำระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ ผู้บริหำรมี

กำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำประกอบด้วย 

ด้ำนพฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูน้สำอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

ด้ำนบรรยำกำศองค์กร อยู่ในระดับมำก ด้ำนวัฒนธรรม

องค์กร อยูใ่นระดบัมำก ด้ำนคณุภำพชวีติคร ูอยูใ่นระดบั

มำก และด้ำนควำมผกูพนัต่อองค์กร อยูใ่นระดบัมำก ใน

ภำพรวมผู้บริหำรมีกำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำน

ศกึษำอยูใ่นระดบัมำกกำรบรหิำรโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อ

คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั 

บัวเรียน พิลำบุต [5]ได้ทสำวิจัยเรื่อง บทบำทผู้บริหำร 

ในกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคญัในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน อสำเภอโคกโพธิไ์ชย 

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต 2 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทบำทผู้

บริหำรในกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญและข้อเสนอแนะบทบำทผู้บริหำร

ในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอสำเภอโคกโพธิ์

ไชยสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 21 คน ครูผู้สอน จสำนวน  

197 คน และกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน จสำนวน 124 

คนรวมทัง้สิน้ 342 คน กสำหนดขนำดกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้

ตำรำงเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ 

กำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทผู้บริหำรในกำร

ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สสำคัญมีกำรปฏิบัติอยู ่ในระดับมำกทั้งภำพรวมและ 

รำยด้ำน อดิศร ศรีอรัญ [6] ได้ทสำวิจัยเรื่อง บทบำทของ

ผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำง

ด้ำนดนตรีของกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 กำรวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทบำทของผู้บริหำรในกำรส่ง

เสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนดนตรีและหำ

แนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนทำงด้ำนดนตรขีองกลุม่โรงเรยีนไตรมติร สงักดั

สสำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหำร 

จสำนวน 30 คน และครูผู้สอนจสำนวน 80 คน รวมจสำนวน 

110 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทของผู้บริหำรในกำร

ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนดนตรีของ

กลุ่มโรงเรียนไตรมิตรสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 4 โดยรวมพบว่ำอยู่ในระดับมำก 
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โดยเฉพำะด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน

ผู ้บริหำรควรส่งเสริมให้มีห้องเรียนดนตรี สถำนที่

สสำหรับจัดกำรแสดงดนตรีในโรงเรียนและครูสอน

ดนตรีโดยตรง

 2. ผลกำรศกึษำระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครู ในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7  

จงัหวดัปรำจนีบรุ ีพบว่ำ ระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร 

เรียนรู ้ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นสสำคัญ ประกอบด้วยด้ำน

หลักสูตร ด้ำนมโนทัศน์ ด้ำนยุทธวีธีในกำรสอน ด้ำน

สื่อกำรเรียนรู้ และด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีค่ำ

เฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ [7] ได้

กล่ำวถึง หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

โดยมีหลักกำรที่ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สสำคญัเกดิขึน้จำกพืน้ฐำนควำมเชือ่ทีว่่ำกำรจดักำรศกึษำ

มีเป้ำหมำยสสำคัญที่สุดคือ กำรจัดกำรให้ผู้เรียนเกิดกำร

เรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนแต่ละคนได้พัฒนำตนเองสูงสุด

ตำมกสำลงัหรอืศกัยภำพของแต่ละคนแต่เนือ่งจำกผูเ้รยีน 

แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกันทั้งด้ำนควำมต้องกำร 

ควำมสนใจควำมถนัดและยังมีทักษะพื้นฐำนอันเป็น 

เครือ่งมอืสสำคัญทีจ่ะใช้ในกำรเรยีนรูอ้นัได้แก่ควำมสำมำรถ

ในกำรฟังพูดอ่ำนเขียนควำมสำมำรถทำงสมองระดับ

สติปัญญำและกำรแสดงผลของกำรเรียนรู้ออกมำใน

ลักษณะที่ต่ำงกันจึงควรมีกำรจัดกำรท่ีเหมำะสมใน

ลักษณะที่แตกต่ำงกันเพื่อพัฒนำผู้เรียนแต่ละคนน้ัน

ให้บรรลุถึงศักยภำพสูงสุดที่มีอยู่และจำกข้อมูลที่เป็น

วิกฤตทำงกำรศึกษำและวิกฤตของผู้เรียนอีกประกำร

หนึง่คอืกำรจดักำรศกึษำทีไ่ม่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้นสำสิง่

ที่ได้เรียนรู้มำปฏิบัติในชีวิตจริงทสำให้ไม่เกิดกำรเรียนรู้

ที่ยั่งยืนผู้สอนจึงต้องหันมำทบทวนบทบำทและหน้ำที่

ที่จะต้องแก้ไขโดยต้องตระหนักว่ำคุณค่ำของกำรเรียน

รู้คือกำรได้นสำสิ่งที่เรียนรู้มำนั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย

แต่ในยุคของกำรปฏิรูปกำรศึกษำนี้ได้มีกำรกสำหนด

เป็นกฎหมำยแล้วว่ำผู ้สอนทุกคนจะต้องใช้รูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสสำคัญได้จึง

เป็นควำมจสำเป็นทีผู่ส้อนทกุคนจะต้องให้ควำมสนใจกบั

รำยละเอียดในส่วนนี้โดยกำรศึกษำทสำควำมเข้ำใจและ

หำแนวทำงมำใช้ในกำรปฏิบติังำนของตนให้ประสบผล

สสำเร็จดังน้ันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงเป็นกำรจัดกำร

บรรยำกำศจัดกิจกรรมจัดสื่อจัดสถำนกำรณ์ ฯลฯ ให ้

ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพผู้สอนจึงมี

ควำมจสำเป็นที่จะต้องรู ้จักผู ้เรียนให้ครอบคลุมอย่ำง 

รอบด้ำนและสำมำรถวเิครำะห์ข้อมลูเพือ่นสำไปเป็นพืน้ฐำน 

กำรออกแบบหรือวำงแผนกำรเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ

ผู้เรียน

 ทศินำ แขมมณ ี[8] มหีลกักำรในกำรจดักำรเรยีน 

กำรสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสสำคัญ นั้นประกอบด้วย  

หลักกำร ดังนี้ 1) เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือ

ตัดสินใจในเนื้อหำสำระที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อ

ตัวผู้เรียนหรือไม่ 2) เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกำรเรียนรู ้โดยได้คิดได้รวบรวมควำมรู ้

และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ซ่ึงได้นสำเสนอ

แนวคิดในกำรเปิดโอกำสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและ

สำมำรถนสำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ (2.1) กิจกรรมกำร

เรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำงด้ำน

ร่ำงกำย (2.2) กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมทำงสติปัญญำ (2.3) กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่

ดีจะช่วยผู้เรียนมีส่วนร่วมทำงสังคม (2.4) กิจกรรมกำร

เรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำงอำรมณ์

 สคุนธ์ สนิธพุำนนท์และคณะ ได้กล่ำวถงึบทบำท

ของผูส้อนในกำรดสำเนนิงำนตำมกระบวนกำรปฏริปูกำร

เรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำร

ศกึษำนัน้ผูส้อนทกุคนจะต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนกำร

ดังต่อไปนี้ 1) กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วม

มือกับชุมชนกำรที่ผู ้สอนจะสำมำรถจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำเป็นผลสสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นจะ

ต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกผู ้บริหำรและชุมชนใน

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนั้นผู้บริหำรและผู้สอนจะต้อง

ร่วมกันสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในกำรร่วมกัน

จัดกำรศึกษำซ่ึงผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีบทบำท
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ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน 2) กำรจัดสภำพแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูผู้ส้อนจะต้องคสำนงึถงึสภำพแวดล้อม

ซึ่งเป็นบรรยำกำศท่ีเอ้ืออสำนวยต่อกำรเรียนรู ้กำรจัด

บรรยำกำศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมำะสม

ต่อกำรเรยีนรูม้สีือ่กำรสอนทีเ่ร้ำควำมสนใจผูเ้รยีนตลอด

จนกำรดสำเนินกิจกรรมในบรรยำกำศแห่งควำมเป็น 

กลัยำณมติรย่อมเอือ้ต่อกำรพฒันำกำรเรยีนรู ้3) กำรพฒันำ 

งำนของตนเองผู ้สอนจะต้องแสวงหำควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์เพื่อนสำมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้

สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ตลอดจนมีกำรแลก

เปลีย่นผลกำรปฏบิติังำนทีป่ระสบควำมสสำเร็จระหว่ำงกนั  

4) กำรจัดกำรเรียนรู ้สอดคล้องกับหลักสูตรควำม

ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้สอนจะต้องให้ควำม

ร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่นโดย

ให้ชมุชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมและมกีำรจดัแนวกำรเรยีนกำร

สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้

เรยีนควำมต้องกำรของท้องถิน่และกำรเปลีย่นแปลงทำง

เศรษฐกจิสงัคมให้สำมำรถเชือ่มโยงแก้ไขปัญหำท้องถิน่

ได้และเน้นกำรปฏิบัติจริง 5) กระบวนกำรจัดกำรเรียน 

โดยเน้นผู ้ เรียนเป็นสสำคัญผู ้สอนทุกคนควรจะได้

ทสำควำมเข้ำใจให้กระจ่ำงชดัในควำมหมำยและลกัษณะ

ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สสำคัญเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ผลกำรศึกษำปัจจัย

ทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7  

จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ ตัวแปรของปัจจัยทำงกำร

บริหำร และประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่ เน้น

ผู ้เรียนเป็นสสำคัญมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัย

สสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพจน์ วิเชียรศรี 

กล่ำวว่ำ ระบบกำรบริหำร (Management System) หรือ

แบบของควำมเป็นผู้นสำ (Leadership Pattern) ภำยใน

องค์กร ได้แก่ ระบบเผดจ็กำร ระบบเผดจ็กำรแบบมศีลิป์  

ระบบกำรปรึกษำหำรือและระบบกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม

และ สุพจน์ วิเชียรศรี [4] กล่ำวว่ำภำวะผู้นสำทำงกำร

บริหำร หมำยถึงกำรกระทสำหรือวิธีกำรของผู้บริหำรที่

สำมำรถทสำให้ยุทธศำสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำง

ดีและรวดเร็วมีกลยุทธ์ซ่ึงเป็นวิธีกำรที่จะช่วยให้งำน

ประสบผลสสำเร็จ และ ศิรำภรณ์ ช่วยบสำรุง [9] ได้ทสำวิจัย

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

บุรีรัมย์ เขต 1 กำรวิจัยครั้งนี้ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรบริหำร ด้ำนกระบวนกำรเรียน

กำรสอน ด้ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ปัจจยัทีส่ำมำรถพยำกรณ์คณุภำพกำรศกึษำของโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 136 คน  

และครูผู ้สอน จสำนวน 327 คน สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น  

จสำนวน 463 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน 

(Multi–stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถำมซึง่ม ี2 ลักษณะ 

ได้แก่ แบบตรวจสอบรำยกำร แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  

5 ระดับ มีค่ำควำมเช่ือม่ันเท่ำกับ .96 สถิติที่ใช้ในกำร

วิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์พหุคูณและ 

กำรถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลกำรวจิยั พบว่ำ ผูบ้รหิำร 

สถำนศึกษำและครูมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที ่

ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน โดยรวมอยู่

ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ใน 

ระดับมำก ทุกด้ำนเช่นกัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย

ด้ำนกระบวนกำรบรหิำร ด้ำนกระบวนกำรเรยีนกำรสอน 

ด้ำนกระบวนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ มีควำมสัมพนัธ์ 

ทำงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และ

ปัจจัยแต่ละปัจจัยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับคุณภำพ

กำรศกึษำ อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 พจิำรณำ

ตัวแปรปัจจัยที่มีค ่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด

คือ ด้ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำร พบว่ำมีควำมสัมพันธ์กัน 

ในระดับสูง ส่วนด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนมี 



26 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.2 May-August 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ค ว ำ ม สั ม พั น ธ ์ กั น ใ น ร ะ ดั บ ป ำ น ก ล ำ ง ป ั จ จั ย 

ด ้ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์ 

ทำงบวกกับคุณภำพกำรศึกษำอยู ่ในระดับสูง และ

สำมำรถพยำกรณ์คุณภำพกำรศึกษำได้ร้อยละ 81

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรศึกษำไปใช้

  1.1 นสำผลกำรศกึษำเสนอสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อใช้

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบ

บริหำรงำนในสถำนศึกษำ

  1.2 ใช้ผลกำรศึกษำเป็นแนวทำงในกำร

กสำหนดทิศทำงกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรจดักำรเรยีนรู้ 

ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำในสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี ให้มี

ประสิทธิภำพสูงสุด

  1.3 นสำข้อมูลกำรศึกษำไปปรับใช้ในกำร

พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำให้ น่ำอยู่ น่ำเรียน 

มีบรรยำกำศเหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งเรยีนรูเ้อือ้ต่อกำร

เรียนรู้ให้มำกที่สุด

   1.4 จำกผลกำรศกึษำไปวำงแผนให้ผูบ้รหิำร

และครูทุกคน เกิดกำรประสำนงำนกัน ร่วมมือกัน 

มุ ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนให้สำมำรถพัฒนำตนเอง 

ได้เต็มตำมศักยภำพสูงสุด 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรศึกษำด้ำนควำมพร้อมด้ำน

สถำนที่ ด้ำนผู ้เรียนและอื่น ๆ ในสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี

  2.2 ควรมกีำรศกึษำเกีย่วกบัขนำดของสถำน

ศึกษำมีผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสสำคัญมำกน้อยเพียงใด
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