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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร	 และครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างาน	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีน

ประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้เป็นผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	

โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	243	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.87	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และเปรียบเทียบโดยใช้	t-test	(Independent	Samples)	

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	โดยการทดสอบ	F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)		 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญัของโรงเรียนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	โดยเรยีง	ล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผนการเรยีนการสอน	ด้าน

การพฒันาการเรยีนการสอน	ด้านการประชาสมัพนัธ์การเรยีนการสอน	ด้านการนเิทศภายใน	ก�ากับ	ตดิตาม

การเรียนการสอน	และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน	

2)		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

พบว่า	ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ผูบ้รหิารและครผููส้อนท่ีมีเพศต่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อด้านการนเิทศภายใน	

ก�ากับ	ติดตามการเรียนการสอน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนด้านอื่นๆ	นอกนั้น

ไม่แตกต่างกัน	

3)		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ล�าดับตามความถี่

จากมากไปหาน้อย	 สามล�าดับแรกคือ	 ควรจัดอบรมให้ครูได้รับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง	 และควรแนะน�าให้ครู

ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

ABSTRACT

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	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	
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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.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	หมวด	4	ว่าด้วยแนวการจดัการศกึษา	ระบวุ่า	“การ

จดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า	ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถือว่าผูเ้รยีนมคีวาม

ส�าคญัทีส่ดุ	กระบวนการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ…”	การ

ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ทุกส่วนราชการต้องร่วมมือ

กันด�าเนินงานในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้	โดยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	สามารถปรับตัวได ้

และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 ซึ่งบุคคลท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	 

คือ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ดังนั้น	ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	

จงึต้องด�าเนินการในเรือ่งนีใ้ห้ชดัเจนเพือ่หาค�าตอบว่า	การจดัการศกึษาจะด�าเนนิไปในทศิทางใด	โดยเฉพาะ

เร่ืองการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	กระทรวงศกึษาธกิาร	(2542	:	12)	ระบุว่า	หวัใจของการปฏริปู

การเรียนรู้	 คือ	 ปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวต้ังมาเป็นยึดมนุษย์	 หรือผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 การเรียนรู้ใน

สถานการณ์จริง	กิจกรรมและการท�างาน	อันน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน	ทั้งทางกาย	ทางจิตหรือ

อารมณ์	ทางสังคม	และทางสติปัญญา	การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่จะท�า

สาระส�าคัญของการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญหรือผู้เรียนส�าคัญที่สุดนี้	 ไม่ได้หมายความว่า	 ครู

จะลดบทบาทหรือลดความส�าคัญลงแต่ประการใด	 ครูยิ่งกลับมีบทบาทและความส�าคัญมากข้ึน	 เพราะ

เป็นการเปลีย่นจากการยดึวชิาเป็นตัวต้ัง	มาเป็นยดึมนษุย์หรอืผูเ้รยีนเป็นตวัตัง้	ดงันัน้	การปฏริปูกระบวนการ

เรียนรู้	นอกจากจะเปลีย่นมุมมองของผู้เรยีนแล้ว	เราจะต้องเปลีย่นกระบวนการเรยีนรูด้้วย	เพราะการศกึษา

ในรูปแบบเดิมเป็นการสอนแบบครูบอกให้ท่องจ�า	เด็กท่องจ�าแล้วก็ลืม	แต่แนวคิดใหม่	คือผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ของการเรยีนรู	้สามารถรวบรวมความรูต่้าง	ๆ 	มาสะสม	บรูณาการเข้าด้วยกนั	แล้วสร้างเป็นองค์ความรูใ้หม่	

ทดลองใช้และน�าไปใช้จนเกดิการค้นพบความรูด้้วยตนเอง	โดยครใูห้ความช่วยเหลอืเฉพาะบางส่วน	กจิกรรม

การเรียนรู้กว่าร้อยละ	80	จึงเปลี่ยนมาเป็นของผู้เรียน	(รุ่ง	แก้วแดง,	2541	:	315)

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ตลอดจนผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ในทุกภาคส่วน	ได้จัดเวทีพบปะเสวนากัน

อย่างกว้างขวาง	 เพ่ือพิจารณาก�าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาในอนาคต	 โดยเฉพาะการปฏิรูปการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ซึ่งถือว่า	เป็นธงน�าหรือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา	ซึ่งทุก

ฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันไป	ประกอบกับผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 ผู้บริหารโรงเรียน	
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เป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญัในการจดัการเรียนการสอนทีจ่ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง	รปูแบบของการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 สถานศึกษาในสังกัดที่อยู ่ในภูมิภาค 

จะเป็นการยุบรวมหน่วยงานสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงเดิม	 (ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ส�านักงาน

ศึกษาธิการ	 อ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ)	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 (ส�านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ)	และ	สังกัดกรมสามัญศึกษา	(ส�านักงาน

สามัญศึกษาจังหวัด)	และโรงเรียนในสังกัด	รวมเป็น	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	(สพท.)จังหวัดละ	1เขต	

ถงึ	7	เขต	ขึน้อยู่กบัขนาด	และจ�านวนประชากร	โดยจงัหวดัร้อยเอด็แบ่งเป็น	3	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขตพืน้ที่

การศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	ประกอบด้วยสถานศกึษาในสงักดั	สพฐ.ใน	7	อ�าเภอ	มจี�านวนสถานศกึษา	นกัเรยีน	

และ	ครู	ส�าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด	จ�านวน	71	โรงเรียน	จ�านวนนักเรียนทั้งหมด	26,553	คน	จ�านวนครูทั้งหมด	

617	คน	(สรุปรายงานประจ�าปี	2556	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1)	จากการสรุปรายงาน

ประจ�าปีของเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	1	พบว่า	มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครู	กล่าวคือ	อัตรา

การย้ายเข้าของข้าราชการครนู้อยแต่อตัราการย้ายออกสงู	เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างอ�าเภอ	ต่างจงัหวัด	

ท�าให้อัตราครูขาดแคลน	การจัดกระบวนการสอนยังใช้วิธีการแบบเดิมยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง	ครูที่ได้รับ

การบรรจหุรือย้ายมาใหม่มคีวามรู	้ความต้ังใจ	แต่ยงัขาดทกัษะ	ประสบการณ์	เทคนคิและวธิกีารจดัการเรยีน

การสอน	

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น	 พฤติกรรมการสอนของครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการจัด

กระบวนการสอนยังใช้วิธีการแบบเดิมยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางจึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้	 

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้ที่มีบทบาทและหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารจัดการ	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะวิจัย 

ในเรือ่ง	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของ

โรงเรียนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ให้ได้ข้อค้นพบส�าหรบัเป็นข้อมลูพืน้ฐานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	และผู้มีความสนใจ	ส�าหรับน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์	และเป็นแนวทางในการวางแผน

เพื่อปรับปรุง	 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของครูและบุคลากรในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของ	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มี	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างาน	

2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	ทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั	มคีวามคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร	ได้แก่	ได้แก่	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	617	คน	 (ที่มา	 :	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต	1,	2556)	

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกเป็น	

5	ด้าน	ดังนี้	

	 1)		 ด้านการวางแผนการเรียนการสอน	

	 2)		 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

	 3)		 ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน

	 4)		 ด้านการนิเทศภายใน	ก�ากับ	ติดตามการเรียนการสอน

	 5)		 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผูเ้รียนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ครจูะได้น�ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ของ	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มี	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างาน	ต่างกัน	เพื่อครูจะได้

น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

5.3	ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

เพื่อครูจะได้น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

5.4		ผลการวิจัยจะน�ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษาน�าไปปรับปรุงพัฒนาการ

ด�าเนินงานของตนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในสถานศึกษา	และสามารถน�าผลการวิจัยมา

เป็นข้อมลูให้หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษา	ได้น�าไปก�าหนดนโยบายพัฒนาผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากร ได้แก่	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	617	คน

6.2		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	โรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตรของ	ยามาเน	(Taro	Yamane)	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	 

2545,	 หน้า	 107)	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 243	 คน	 จ�าแนกเป็น	 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ขนาดใหญ่พิเศษ	จ�านวน	4	คน	ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง	จ�านวน	15	คน	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	 จ�านวน	 15	 คน	 และครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 จ�านวน	 60	 คน	 

ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดกลาง	 จ�านวน	 84	 คน	 และครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก	 จ�านวน	 65	 คน	 

ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	กระจายกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเปรียบเทียบสัดส่วน	

และสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)

6.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 และ

ประสบการณ์ท�างาน	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีลักษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

	 ตอนที่	3	แบบสอบถามปลายเปิด	(Open-ended	Questionnaires)	เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกีย่วกับบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

ของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

	 มาตรฐาน	และสถติเิชิงอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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	 ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผนการ

เรียนการสอน	ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน	ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน	ด้านการนิเทศ

ภายใน	ก�ากับ	ติดตามการเรียนการสอน	และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน

	 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1)		 ด้านการวางแผนการเรยีนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	ได้แก่	จดัตัง้คณะกรรมการ

การพัฒนาการเรยีนการสอนของโรงเรยีน	เพือ่เป็นทีป่รกึษา	อ�านวยความสะดวก	นเิทศให้ขวญัก�าลงัใจ	และ

ประเมนิผลการเรยีนการสอนของครผููส้อน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	มกีารประชาสมัพนัธ์ท�าความ

เข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญให้ผู้ปกครองได้รับทราบวิธีการเรียนการสอน	

	 2)		 ด้านการพฒันาการเรยีนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 ได้แก่	 จัดท�าเอกสาร

ประกอบหลกัสูตรต่างๆเพือ่ให้ครไูด้ศกึษาค้นคว้าอย่างครบถ้วนเพือ่ประโยชน์ต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน	

และข้อทีม่ค่ีาเฉลี่ยน้อยที่สดุ	ได้แก	่ส่งเสรมิให้ครแูละบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัการเรยีน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

	 3)		 ด้านการประชาสมัพันธ์การเรยีนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 ได้แก่	 เชิญ 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 เชิญผู้ปกครอง	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

	 4)		 ด้านการนเิทศภายใน	ก�ากบั	ตดิตามการเรียนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	

กระตือรือร้นเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดท�าและพัฒนาหลักสูตร	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 จัดหา 

งบประมาณ	 เทคนิควิธีการใหม่ๆ	 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญของครูและบุคลากร	

	 5)		 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน	พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่	ส่งเสริมให้

ครนู�าผลการประเมนิทกุครัง้มาปรบัปรงุการเรยีนการสอน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	ส่งเสรมิให้ครู
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

จดัท�าเครือ่งมอืวดั	และประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้วธิทีีห่ลากหลายให้สอดคล้องกบั

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

7.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็

 สมมติฐานที่ 1	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการนเิทศ

ภายใน	ก�ากบั	ตดิตามการเรยีนการสอน	มคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 สมมติฐานที่ 2	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	

Hypothesis)	

 สมมติฐานที่ 3	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีประสบการณ์ท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มีต่อ

บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีน

ประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีประสบการณ์ท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มี

ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของ

โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1	 ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ครูผู ้สอนทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติต่างมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�าคญัเป็นอย่างดยีิง่	และทราบถึงปัจจยัทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้อง



Vol.4 No.2 July – December 2015106

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ผูเ้รยีน	การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญันัน้ผูเ้รยีนจะต้องเรยีนรูด้้วยตนเอง	ทดลอง	ปฏบิตัจิรงิ	ดงันัน้สถาน

ศึกษาจะต้องจัดสิ่งที่อยู่รอบๆ	 ข้างผู้เรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการอยาก

เรยีนรูแ้ละแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	ซึง่บรบิทในด้านนี	้โรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ได้ด�าเนินการในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงท�าให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

เจมวิทย์ เครือค�า	ได้ศึกษา	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการวิจัย

พบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอยู่ใน

ระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นันทวรรณ ไชยเจริญ	ได้ศึกษา	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน

การสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั

ล�าพูน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าพูน	เขต	1	ผลการวิจัย	พบว่า	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน

การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยรวมทั้ง	5	ด้าน	มีบทบาทอยู่ในระดับมาก	

	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ด้านการวางแผนการเรียนการสอน	

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทในการส่งเสรมิการวางแผนการเรยีนการสอน	โดยการ

ก�าหนดนโยบายแนวปฏิบตักิ�าหนดแผนปฏบิตั	ิการเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนจดัเตรยีมสือ่	เครือ่งมอื

และแหล่งค้นคว้าหาความรู	้ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน	จดัให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีนในสิง่ทีส่นใจตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สิริลักษณ์ ตาดี	 ได้ศึกษา	 บทบาทของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครสวรรค์	เขต	2	ด้านการเตรียมการเรียนการสอน	อยู่ในระดับมาก	

	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านการประเมินผลการเรียนการ

สอน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการก�าหนดนโยบายให้ครูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสม	 ผลงานของผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน	 ส่งเสริมให้ครูจัดท�า 

เครือ่งมอืวดั	และประเมินผลให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีแท้จรงิอย่างสม�า่เสมอ	ส่งเสรมิให้ครปูระเมินผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลาย	 ส่งเสริมให้ครูจัดท�าเครื่องมือการประเมินผลในการจัด	 กิจกรรม

การเรียนการสอดให้สอดคล้องกบักจิกรรมการเรยีนการสอน	ประเมนิผลเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอน

ของครู	ด้วยการให้ครูรายงานผล	การจัดการเรียนการสอน	ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพ

แวดล้อม	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	นนัทวรรณ ไชยเจรญิ	ได้ศกึษา	บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

ล�าพูน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าพูน	เขต	1	ผลการวิจัย	พบว่า	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ด้านการวดัผลและประเมินผล	มบีทบาทอยูใ่นระดบั

มาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สิริลักษณ์ ตาดี	 ได้ศึกษา	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครสวรรค์	 เขต	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
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สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค์	เขต	2	ด้านการวดัผล

และประเมินผลการเรยีนการสอน	อยูใ่นระดับมาก	รวมถึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ	เชวง เพชรภา	ได้ศกึษา	

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ด้านการส่งเสริมประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	อยู่ในระดับมาก	

8.2	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัย	 

พบว่า	

	 1)		 ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	 ท่ีเป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	ผูบ้ริหารและครูผู้สอน	รบัรูถึ้งกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัเป็น

อย่างด	ีนบัตัง้แต่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศักราช	2542	กระทรวงศึกษาธิการซึง่เป็นหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบในการจดัการศกึษาได้มกีารจดัฝึกอบรม	เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ	อย่างหลากหลาย 

นับเป็นเวลาหลายปี	 จึงท�าให้ผู้บริหาร	ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารับรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างด ี

จึงท�าให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ	สมหวงั พธิยิานวุฒัน์ และคนอืน่ๆ	ทีไ่ด้กล่าวว่า	งานบรหิารเป็นงานทีต้่องใช้ทกัษะสงู	ผูบ้รหิาร

ควรเป็นคนทีมี่ความสามารถ	มวีสิยัทศัน์กว้างไกล	มภีาวะผูน้�าเพราะผูบ้รหิารเป็นตวัจกัรส�าคญัในการบรหิาร

โรงเรียน

	 2)		 ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	 ท่ีเป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหาร	และครูผู้สอนมีเจตคติ	แนวคิด	ค่านิยมที่ใกล้เคียงกัน	ขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ระหว่างวยัน�าไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอนทีม่รูีปแบบใกล้เคียงกัน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

วุฒิไกร เลื่อนแป้น กล่าวว่า	บทบาท	(Role)	เป็นพฤติกรรมที่ควบคู่กับต�าแหน่งของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง

อยู่ซึ่งแต่ต�าแหน่งจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างตามภารกิจของงาน

	 3)		 ผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	ทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอบทบาทของ

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี	้ 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ผูบ้รหิารมคุีณลกัษณะทีพึ่งประสงค์และได้แสดงบทบาทในการส่งเสรมิการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ออกมาเหมาะสมหรือสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของ 

ผูบ้ริหารทัง้	5	ด้าน	จากเหตุผลดังกล่าว	น่าจะเป็นสาเหตใุห้ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท�างาน	ต่างกนั	มคีวาม
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คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เชวง เพชรภา	 ได้ศึกษา	บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน	ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ขอนแก่น	 เขต	 3	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 โดยภาพรวมและ 

รายด้านไม่แตกต่างกนั	และสอดคล้องกับงานวจิยัของ	สมศกัดิ ์สมมาคณู	ได้ศกึษา	บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา 

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 โดยรวมและ 

รายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	 (Fact	 Findings)	 จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล	โดยแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

	 จากการวิจัยพบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงมีข้อเสนอแนะ

ดังนี้

	 1)		 ผูบ้รหิารควรนเิทศและให้ข้อเสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้เกดิการพฒันายิง่ข้ึน

	 2)		 ผูบ้รหิารควรส่งเสริมให้บคุลากรได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบและวธิวีดัและประเมินผล

	 3)		 ผู้บริหารควรจัดอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 จากงานวิจัยพบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ด้านท่ีมีค่า

เฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน	 ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการวิจัยเรื่อง	

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด�าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู้สอน
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นนัทวรรณ	ไชยเจรญิ.	(2549)	บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดล�าพูน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
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สิริลักษณ์	 ตาดี.	 (2550).	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	 เขต	2.	วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาจากพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,	ดร.	และได้รับความ

กรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอนก	ศิลปนิลมาลย์	อาจารย์ที่ปรึกษา	ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่

ถูกต้อง	ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา	ผู้วิจัยซาบซึ้ง

เป็นอย่างยิ่ง	จึงขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	อนุโมทนาขอบคุณ	

ดร.ประพิศ	 โบราณมูล	 ต�าแหน่ง	 อาจารย์/เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอด็	อาจารย์เอีย่ม	อามาตย์มลุตร	ีต�าแหน่ง	อาจารย์พเิศษ	มหาวทิยาลยั	มหามกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และ	ดร.ลัดดาวัลย์	สืบจิต	ต�าแหน่ง	ครูช�านาญการพิเศษ	ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการ

ตรวจสอบ	รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	ขออนุโมทนาขอบคุณ	ดร.จ�านง	

กมลศิลป์	 ประธานกรรมการ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุเทพ	 เมยไธสง	 และดร.ธีรภัทร์	 ถิ่นแสนดี	 กรรมการ	 

ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข	 รูปแบบ	 และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ	 จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความ 

น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น	ขออนุโมทนาขอบคุณ	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย	

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์	 คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์

เล่มน้ี	ผู้วจิยัขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านีแ้ก่บดิา	มารดา	และบพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	

อุปัชฌาย์	 ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยท้ังในอดีตและปัจจุบัน	 ขอท่านท้ังหลายจงมีความสุข 

ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


