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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 
298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้สถิติ F-Test  

ผลการวิจัย พบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 2) ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งจ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา,  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) study the role of school administrators to 

support learner-centered learning in education institutions; and 2) compare the teachers’ 
opinion on the role of school administrators to support learner-centered learning in education 
institutions under the Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The sample was 
298 teachers in schools under the Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 as 
classified by school size and work experience. The instrument for data collection was  
a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, means, 
standard deviation, and F-test.  

The research results were: 1) overall, the role of school administrators to support 
learner-centered learning in education institutions under the Ratchaburi Primary Educational 
Service Area Office 2 was at a high level; 2) overall the teachers’ opinion about the role of 
school administrators to support learner-centered learning in education institutions under the 
Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 as classified by size was not different. 
When classified by work experience, there was difference in teachers’ opinion with statistical 
significance at .05 level. 
 

Keywords: role of school administrator, support in learner-centered learning 

 

บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้ อนึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสารและการคมนาคม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทยอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยย่อย
ของระบบการศึกษาและสังคม การจัดการศึกษาจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ดังกล่าว การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น จึงขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการโรงเรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการบริหารด้านวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารโรงเรียน ดังที่ 
อุทัย  บุญประเสริฐ (2540 : 34) ได้กล่าวถึง งานวิชาการว่า งานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด เมื่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การพัฒนาการศึกษา จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาในเชิงคุณภาพมากขึ้น 
โดยการก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติความเป็นเลิศทางการศึกษาของโรงเรียน  การที่สถานศึกษาจะ 
ประสบผลส าเร็จได้จริงหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบ  
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ในการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ และมีทักษะในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ ก็จะสามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้ ในทางกลับกันหากผู้บริหารขาดทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบทบาทได้อย่างเหมาะสม ดังกล่าวแล้ว ก็ยากที่จะพัฒนาสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับบทบาทได ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 12)ได้ก าหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ว่า เป็นผู้น า 
ในการพัฒนา มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือ
และประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือการวางแผนพัฒนาการจัดให้มีข้อมูล
สารสนเทศ สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ ช่วยเหลือ โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายใน ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ การก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนตลอดเวลา 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษา คือ คน หรือ
บุคลากร (man) ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และในบรรดาบุคลากรเหล่านี้ เชื่อกันว่า ผู้บริหาร
เป็นหัวใจและเป็นบุคคลที่มีความส าคัญสูงสุดที่จะก าหนดให้องค์การเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทาง ผู้บริหาร
เป็นผู้ก าหนดชะตาของสถานศึกษา เป็นผู้ผลักดันท าให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 
แต่การที่สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้จริงหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาทั้งด้านวิชาการ ธุรการ 
การเงินและพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่ กิจการนักเรียน และความสัมพันธ์ชุมชน ก็จะสามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จสูงสุดได้ ในทางกลับกันหากผู้บริหารขาดทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับบทบาทได้อย่างเหมาะสม ดังกล่าวแล้ว ก็ยากที่จะพัฒนาให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จสูงสุดได้เช่นเดียวกัน (งามพรรณ  ธิปัตย, 2546: 2) ผู้บริหารสถานศึกษาเปรียบได้กับผู้น า
องค์กรท าหน้าที่บริหารองค์กรนั้นให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการน า
ทิศทางที่ถูกต้อง องค์กรการศึกษาต้องมีหน้าที่สร้างสรรค์และก่อประโยชน์อย่างสูงสุดในการสร้างประโยชน์
ของประเทศชาติ หากปฏิบัติหน้าที่ไม่ดี ก็เท่ากับสร้างความเสียหายและท าลายโครงสร้างทั้งระบบ ไม่เฉพาะ
ตนเองเท่านั้นในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนจะประสบ
ผลส าเร็จจะเจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นหรือคงอยู่ ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน ในฐานะ
ผู้น าทางการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส าคัญ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2543: 81)  

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวครู และ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน 
จึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และช่วยท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
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ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก ควรจะเป็นข้อมูลจากครูผู้สอนในโรงเรียนต่าง ๆ เหล่านั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในความดูแลทั้งหมด 150 โรง 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นแนวคิดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  
ให้ความสนใจมาโดยตลอด ทั้งนี้การที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่แนวคิดดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือที่จะได้
ทราบบทบาทของผู้บริหารที่จะน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา และยัง
สามารถน าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผู้บริหารให้มีพฤติกรรมการบริหารเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาต่อไป 
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1.  เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จ านวน 1,306 คน ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 200 คน ครูในโรงเรียน 
ขนาดกลาง จ านวน 824 คน และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 282 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 
298 คน ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 46 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 187 คน 
และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 65 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan 
(1970, อ้างถึงใน วรรณี  แกมเกตุ, 2551: 9) และสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยใช้
ขนาดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นชั้นในการสุ่มตาม
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สัดส่วน ผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงในแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ผู้ข้อมูลทั้งสิ้น 298 คน 

 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการท างาน ดังนี้ 
2.1.1 ขนาดของโรงเรียน ได้แก่ 

1)  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
2)  โรงเรียนขนาดกลาง 
3)  โรงเรียนขนาดเล็ก 

2.1.2  ประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ 
1)  1-5 ปี 
2)  6-10 ปี 
3)  11-15 ปี 
4)  16-20 ปี 
5)  21 ปีขึ้นไป 

2.2  ตัวแปรตาม ได้แก ่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน 6 ด้าน ประกอบด้วย(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544) 

1)  ด้านภาวะผู้น า หมายถึง การวางแผนการจัดองค์กร การน าและการควบคุมจึงจะด าเนินไป
ได้อย่างราบรื่นและกระบวนการต่าง ๆ ต้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดรวมทั้งผู้บริหารจะต้องใช้กระบวนการของ
การจัดการ เพ่ือการได้เข้าถึงเป้าหมายที่สถานศึกษาวางไว้ 

2)  ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย หมายถึง การสร้างความร่วมมือและ 
ประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือการวางแผนพัฒนา 

3)  ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง การจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อม ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 

4)  ด้านการนิเทศ หมายถึง การที่ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนโดยวางแผน
ร่วมกันกับครูด าเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษา 

5)  ด้านการก ากับ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ครูได้มี 
การวัดผลและการประเมินผลของนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนดไว้ อีกทั้งควรได้รับพัฒนาครูในด้าน
ความรู้เเละเทคนิคใหม ่ๆ ในการวัดผลตามสภาพจริงให้มีประสิทธิภาพ 
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6)  ด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดเวลา 
 

วิธีด าเนินการ 
เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  

จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น  
2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 สอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้น า  
2) ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 3) ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4) ด้านการนิเทศ  
5) ด้านการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert (Likert’s scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อย
ที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  5  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก 
  3  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
1.  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตและสร้างแบบสอบถาม 
2.  ออกแบบและสร้างข้อค าถามให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดังนี้ 
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ตอนที่  1 สอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถามจ าแนกขนาดของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 สอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน 6 ด้าน จ านวน 60 ข้อ ประกอบด้วย  
1) ด้านภาวะผู้น า 2) ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 3) ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
4) ด้านการนิเทศ 5) ด้านการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert (Likert’s scale) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด  

3.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอรับค าแนะน าพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข 
4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหาโดยวิธีหาค่า IOC (index of item objective congruence) และคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป ไว้ใช้ในแบบสอบถาม (ในแบบสอบถามนี้ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.98-1.00) 

5.  น าแบบสอบถามมาปรับแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าและเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
6. น าแบบสอบถามซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการและ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.95 

7.  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือขอความร่วมมือจาก

โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
2.  ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง 
3.  เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการท างานโดยแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) พร้อมน าเสนอ 
ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้น า  
2) ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 3) ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4) ด้านการนิเทศ  
5) ด้านการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ าแนกขนาด
ของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 
เมื่อพบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่าง จะน าไปทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  =  4.08, 
S.D. = 0.44)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.46)  

โดยด้านที่รองลงมา ได้แก่ ด้านการนิเทศ (  = 4.05 , S.D. =  0.46) ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

(  = 4.01, S.D. = 0.33) ด้านการพัฒนาบุคลากร (  = 4.00, S.D. = 0.41) ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

(  = 3.99, S.D. = 0.42) และด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย (  = 3.86, S.D. = 0.46) 
ตามล าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

           

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านภาวะผู้น า 4.57 0.46 มากที่สุด 1 
2. ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย    3.86 0.46 มาก 6 

3. ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ    3.99 0.42 มาก 5 

4. ด้านการนิเทศ    4.05 0.46 มาก 2 
5. ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล 4.01 0.33 มาก 3 

6. ด้านการพัฒนาบุคลากร    4.00 0.41 มาก 4 

รวม 4.08 0.31 มาก  

 
ตอนที่ 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการท างาน 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ความคิดเห็นของครู df SS MS F Sig 

ด้านภาวะผู้น า      

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

8.33 
55.47 
63.80 

4.17 
.19 

22.16 .00* 

ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย       

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

0.46 
64.57 
64.62 

.02 

.22 
.11 .90 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็นของครู df SS MS F Sig 
ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ         

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

1.29 
53.09 
54.38 

.65 

.18 
3.588 .03* 

ด้านการนิเทศ         

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

3.49 
61.31 
64.81 

1.75 
.21 

8.41 .00* 

ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล     
 ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

.96 
32.11 
33.06 

.48 

.11 
4.39 .01* 

ด้านการพัฒนาบุคลากร         
 ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

.12 
50.13 
50.25 

.06 

.17 
.34 .71 

ภาพรวม      

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

.25 
28.66 
28.91 

.12 

.10 
1.27 .28 

*p < .05 , ** p < .01 
 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น า ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการก ากับ
ติดตาม และด้านการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส าหรับด้านการสร้างความร่วมมือ
และสร้างเครือข่าย และด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังปรากฏ 
ในตารางที่ 2 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ าแนกตาม 
ประสบการณ์ของครู ในภาพรวมแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น า ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย  
ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการนิเทศ ด้านการก ากับติดตามประเมินผล และด้านการพัฒนาบุคลากร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังปรากฏในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

ความคิดเห็นของครู df SS MS F Sig 
ด้านภาวะผู้น า      

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

2.01 
61.79 
63.80 

.50 

.21 
2.39 .05* 

ด้านการสร้างความร่วมมือและ
สร้างเครือข่าย    

     

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

8.05 
56.57 
64.62 

2.01 
.19 

10.42 .00** 

ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ         

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

2.93 
51.44 
54.38 

.73 

.18 
4.18 .00** 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

ความคิดเห็นของครู df SS MS F Sig 
ด้านการนิเทศ         

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

9.80 
55.00 
64.81 

2.45 
.19 

13.05 .00** 

ด้านการก ากับติดตามแล
ประเมินผล 

     

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

3.16 
29.91 
33.06 

.79 

.10 
7.73 .00** 

ด้านการพัฒนาบุคลากร         

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

3.66 
46.59 
50.25 

.91 

.16 
5.75 .00** 

ภาพรวม      

 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
293 
297 

3.38 
25.53 
28.91 

.85 

.09 
9.71 .00** 

*p < .05 , ** p < .01 
 

จากตารางที่ 3 สรุปว่าความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามประสบการณ์ของครู ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ด้านการนิเทศ  
ด้านการก ากับติดตามและประเมินผล และด้านการพัฒนาบุคลากร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ .01 ในขณะที่ ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  

จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe ดังนี้ 
 



278                         JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 1 (January-June 2019) 
  

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารด้านการสร้าง 
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปีขึ้นไป 

1-5 ปี  .833 .005* .084 .005* 

6-10 ปี   .001* .092 .000* 

11-15 ปี    .480 .977 
16-20 ปี     .515 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี กับ ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี และ 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี กับ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี และ 
21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารด้านการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปีขึ้นไป 

1-5 ปี  .449 .081 .051 .435 

6-10 ปี   .615 .432 1.00 

11-15 ปี    1.00 .303 

16-20 ปี     .100 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  
ความคิดเห็นในด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารด้านการนิเทศ จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปีขึ้นไป 

1-5 ปี  1.00 .134 .006 .375 

6-10 ปี   .001* .000* .002* 

11-15 ปี    .562 .663 
16-20 ปี     .001* 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 6 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10ปี กับ ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี 16-20ปีและ 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี
ขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารด้านการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปีขึ้นไป 

1-5 ปี  .937 .014 .061 .061 
6-10 ปี   .001* .012 .003* 

11-15 ปี    .871 .625 

16-20 ปี     .998 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 7 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10ปี กับ ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี และ 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารด้านการพัฒนา
บุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปีขึ้นไป 

1-5 ปี  .844 .344 .016 .146 

6-10 ปี   .663 .004* .139 

11-15 ปี    .359 .993 

16-20 ปี     .243 

*p<.05 
 
 จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10ปี กับ ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1.  จากผลการวิจัยที่พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับมากที่สุด มี 1 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น า แสดงให้เห็นว่า 
บทบาทของผู้บริหารด้านการเป็นผู้น าส่งผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา  
มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ ภาวะผู้น าเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารโรงเรียน โดยผู้น าจะต้องมีการก าหนด
นโยบาย วางแผนงาน ด าเนินการตามนโยบายหรือแนวทางที่ได้วางแผนได้ นอกจากนี้ผู้น าจะต้องมี  
การประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งครู บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือให้ทราบและ
เข้าใจถึงแนวนโยบายต่าง ๆ การด าเนินการต่าง ๆ ในโรงเรียนโดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในสถานศึกษานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยภาวะผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินการต่าง ๆ  
ให้ประสบผลส าเร็จดังเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ ศีลา (2544) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
เชียงราย ที่พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ในแต่ละด้านอยู่ ในระดับมาก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม 
ในการวางแผน การก าหนดให้การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นนโยบายแผนงาน/โครงการ  
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติ และการส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิรูป
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การเรียนรู้ ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรอย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติจริงและสรุปสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง และการอ านวย 
ความสะดวกในปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม ด้านการตรวจสอบ  
การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล  
ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และการติดตามผลโดยเน้นการน าความรู้จากการพัฒนาไปปฏิบัติจริง และด้าน 
การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลการตรวจสอบมาใช้แก้ไข
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในครั้งต่อไป และมีการระดมพลังสมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของชวลิต  เจนเจริญ (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในโรงเรียนอ าเภอ
ปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศุทธา  จักคาม (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้ 
เป็นเพราะขนาดของโรงเรียนเป็นเพียงการก าหนดตามจ านวนบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก  
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยการก าหนดขนาดของโรงเรียนนั้นเป็นการก าหนดไว้เพ่ือจ าแนกการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในด้านการสร้างความร่วมมือและสร้าง
เครือข่าย ด้านการก ากับติดตามและประเมินผล รวมไปถึงด้านการพัฒนาบุคลากรนั้นไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
มีการก าหนดและระบุให้ทุกโรงเรียนจะต้องมีการด าเนินการเช่นเดียวกัน ไม่ว่ าจะโรงเรียนขนาดใดก็ตามแต่
ด้านภาวะผู้น า ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และด้านการนิเทศ กลับมีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถสูงโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะต้องอาศัยการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงส่งผลต่อภาวะผู้น าของแต่ละขนาดของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่มีขนาด
ใหญ่ ผู้บริหารจะมีภาวะผู้น าที่สูงเนื่องด้วยต้องบริหารจัดการโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ จึงท าให้ผู้บริหารต้อง
บริหารจัดการในหลายภาคส่วนให้มีความชัดเจน มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีการสื่อสาร  
ในโรงเรียนให้ทั่วถึงเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่ครบถ้วนในทุกภาคส่วน ส่วนในด้านการจัดการข้อมูล
สารสนเทศนั้น โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่จะมีทรัพยากรต่าง ๆ ที่สามารถอ านวยความสะดวกได้มากกว่า  
จึงก่อให้เกิดความแตกต่างกันในด้านของการบริหารจัดการ และด้านการนิเทศ ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวน
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ครูน้อย อาจมีการนิเทศแบบไม่เป็นทางการดังโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  
พระเดชกิ่ง (2545) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาที่พบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธรัตน์  วิสูญ (2548) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 ที่พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่ างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจีรพงษ์  ศรีรุ้ง (2548) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 5 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 

ในขณะที่ ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี  
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 เนื่องจาก 
ผู้ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ในกลุ่มอายุอ่ืน  ๆ ในด้าน 
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการนิเทศ ด้านการก ากับติดตาม และด้านประเมินผล  ส่วนด้านอ่ืน ๆ 
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากครูที่มีประสบการณ์ในการสอนหรือการท างานในโรงเรียนมาอย่างยาวนานย่อมมี  
ความคาดหวังต่อผู้บริหารมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไสว  สายยศ (2553) 
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่พบว่า ครูปฏิบัติการสอนที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านบทบาทของครู 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกันกับครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณ์ 10-20 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์  สนุ่นดี (2549) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียน  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
งานห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ตามความคิดเห็นของบุคลากรครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ และประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอ านาจ  เงินงามมี (2557) ที่วิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสหวิทยาเขตสัตตบงกช 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1.1.  ในเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านการสร้าง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่น้อยที่สุด  ดังนั้นควรมีสร้างความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร หรือมีหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมวิชาชีพ  
ให้คนในชุมชน นอกจากนี้การที่โรงเรียนจัดห้องไว้ให้ส าหรับผู้ปกครองก็น่าจะช่วยท าให้เกิดความร่วมมือ  
จากผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

1.2.  ในเรื่องความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของครูในภาพรวมนั้น มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหาร 
จึงควรที่จะค านึงถึงครูที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยอาจจะสร้างความร่วมมือภายในโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
จัดให้มีการนิเทศโดยครูที่มีประสบการณ์ เพ่ือเกิดการถ่ายทอดให้กับครูรุ่นใหม่ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

2.1 ควรมีการวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ 

2.2 ควรมีการวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูของสถานศึกษา  
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สรุป 
การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1.  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับมากที่สุด มี 1 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น า และด้านที่มีระดับมาก มี 5 ด้าน  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการนิเทศ ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล  
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 2 จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน และ ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า (1) ความคิดเห็นของครูต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้น า และด้านการนิเทศ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ในขณะที่ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย  
ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการก ากับ ติดตามและประเมิน และด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 (2) ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ด้านการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการนิเทศ ด้านการก ากับติดตามประเมินผล และด้านการพัฒนาบุคลากร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ในขณะที่ด้านภาวะผู้น าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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