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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือมาโดยตลอด
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ ดร.เพ็ญผกา 
ปัญจนะ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ 
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งสอบถามความก้าวหน้าด้วยความเอาใจใส่ห่วงใยมาตลอดตั้งแต่
ต้นจนงานวิจัยนี้สำเร็จลงได้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
พิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นางณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์ 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
นายประวิทย์ จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง นางสาวปราณี ศรีส่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท นางสุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน 
เวินพระบาท และนางทองทรัพย์ มุมบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาในการวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ อันมีคุณค่า และขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่น 20/1 ทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอดมา ซึ่งผู้วิจัยได้นำเอา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และนำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อไป 
 ท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ที่คอยเป็นกำลังใจและแรงใจ
อันสำคัญยิ่งในการทำวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ชีวิตอันดีงาม
และเสริมสร้างสติปัญญาให้แก่ผู้วิจัย 
 

วริษา เจียวิริยบุญญา 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ผู้วิจัย    วริษา  เจียวิริยบุญญา 
กรรมการที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ 
    ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ 
ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีท่ีพิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์หาอำนาจ
พยากรณ์และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 352 คน ได้มาโดยในการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 110 คน และครูผู้สอน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด้านปัจจัยทางการ
บริหารมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.471-0.836 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.956  
ส่วนความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.478-
0.876 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.981 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี 
ของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรือ LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product-moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ทีละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3. ปัจจัยทางการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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  4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
  5. ปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  6. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา คือ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา และด้านการ
นำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ ควรมีกระบวนการ เป้าหมาย และมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการประชุมแสดง 
ความคิดเห็น ศึกษาสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน และด้านการทำงานเป็นทีม ควรเลือกใช้บุคลากร
ตามความถนัด เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นที่ปรึกษา แนะนำช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
คำสำคัญ:  ปัจจัยทางการบริหาร  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to explore, compare, determine 
the relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for 
developing the administrative factors influencing the success of student-centered 
learning management of primary schools under Nakhon Phanom Primary 
Educational Service Area Office 2. In the 2020 academic year. The samples, 
obtained through multi-stage random sampling, consisted of 110 schools 
administrators and 242 teachers working in primary schools under  Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area Office 2.  The tools for data collection 
were a set of 5-rating scale questionnaires comprising administrative factors with 
the discriminative power between 0.471-0.836 and a reliability of 0.956, and the 
success of student-centered learning management with the discriminative power 
between 0.478-0.876 and a reliability of 0.981, and interview forms. Statistics for 
data analysis were mean, standard deviation, independent samples t-test, One-
Way ANOVA with Scheffe’s method or Least Significant Difference, Pearson’s 
product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression 
analysis. 
 The findings were as follows: 
  1. Administrative factors affecting the student-centered learning 
management of primary schools were at the highest level overall and in each 
aspect. 
  2. Success of the student-centered learning management of primary 
schools was at the highest level overall and in each aspect. 
  3. Overall administrative factors affecting the student-centered 
learning management of primary schools as perceived by participants categorized 
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by positions, school sizes were different at .01 level of significance, whereas in 
terms of work experiences, there were no difference in overall. 
  4. Overall success of the student-centered learning management of 
primary schools as perceived by participants categorized by positions, school 
sizes and work experiences showed no difference.    
  5. Administrative factors and the success of student-centered 
learning management of primary schools as perceived by school administrators 
and teachers had a positive relationship at the .01 level of significance. 
  6. Three aspects of administrative factors as perceived by 
participants were able to predict the success of student-centered learning 
management success, including teamwork, school environment and policy 
implementation. 
  7. Guidelines for developing administrative factors influencing 
student-centered learning management needing improvement included two 
aspects: Policy implementation. School administrators should have process, 
goals, clearer assigned tasks, meetings for brainstorming, investigating problem 
conditions; and in terms of teamwork, school administrators should select 
personnel to the right job, give opportunities for personnel to participate, and 
become a mentor to provide appropriate assistance.  
 
Keywords: Administrative Factors, Student-Centered Learning Management 
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   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ……….. 

 
 

114 
23  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็นรายคู่ 
   โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  ....................................................... 

 
 
 

115 
24  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน 

 
 

116 
25  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและ  ครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
   เป็นรายคู่ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe- 
   Method)  .......................................................................................................  

 
 
 
 

117 
26  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
   เป็นรายคู่ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe- 
   Method)  ........................................................................................................  

 
 
 
 

118 
27  การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
   จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่มีแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที  
   (t-test)  ...........................................................................................................  

 
 
 
 

119 
    
    



XII 

  บัญชีตาราง (ตอ่)  

ตาราง 
 
หน้า 

28  การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
   จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ................................................................. 

 
 
 
120 

29  การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนของโรงเรียน 
   ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2  
   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของ 
   สถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
   โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  .......................................................... 

 
 
 
 

121 
30  การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ 

   โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
   นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
   ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน   ....................................................... 

 
 
 

122 
31  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร (X)  

   กับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Y)  
   ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   นครพนม เขต 2 จากตัวแปรทั้งหมด  ............................................................. 

 
 
 

124 
32  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการ 
   วางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน  .......................................................... 

 
 
 

125 
33  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัด 
   สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ............................................. 

 
 
 

126 
34  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง  ............................ 

 
 
 

126 
    
    



XIII 

  บัญชีตาราง (ตอ่)  

ตาราง 
 
หน้า 

35  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
   จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ................................................. 

 
 
 

127 
36  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการ 
   สร้างเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม  ................... 

 
 
 

128 
37  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 

   จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
   ท่ีหลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ............................................................... 

 
 
 

129 
38  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 

   จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการฝึกฝนมารยาท 
   และวินัยของผู้เรียน  ............................................................................................ 

 
 
 

129 
39  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 

   จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมท่ีสร้าง 
   ความสุขให้กับผู้เรียน  ......................................................................................... 

 
 
 

130 
40  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวม  ...... 

 
 

131 
41  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   ด้านการวางแผน และเตรียมการสอนของผู้สอน (Y1)  ........................................ 

 
 
 

132 
42  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (Y2)  ...................... 

 
 
 

133 
    



XIV 

  บัญชีตาราง (ตอ่)  

ตาราง 
 
หน้า 

43  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อ 
   ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 
   ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
   เขต 2 ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง (Y3)  .......... 

 
 
 

134 
44  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
   (Y4)  ..................................................................................................................... 

 
 
 
 

135 
45  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   ด้านการส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม (Y5)  .. 

 
 
 

136 
46  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่องโยงจากชีวิตจริง (Y6)  ................... 

 
 
 

137 
47  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการฝึกฝน 
   มารยาท และวินัยของผู้เรียน (Y7)  ...................................................................... 

 
 
 

138 
48  ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

   ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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1 

 
บทท่ี 1 

 
บทนำ 

 

ภูมิหลัง 

 ตัวแปรสำคัญท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการพัฒนาประเทศทุกประเทศ
ไดค้ือ คุณภาพของคน ตามด้วยเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน นำมาซึ่งการพัฒนา
ประเทศโดยรวมการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ “การศึกษา” ดังนั้นในการจัดการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงต้องคำนึงถึงการให้ทุกคนได้รับการเรียนรู้
อย่างดีโดยคำนึงถึงคุณภาพของการศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่างเท่าทันโลก โดยมีการพัฒนาคุณภาพคน การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ  
สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสังคมไทย โดยยึดหลักวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยยึดหลักสายกลางในการพัฒนา มีความสมดุล 
รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกและเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคม 
ทุกระดับได้ (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560,  
หน้า 65) 
 จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ได้ให้อำนาจหน้าที่
ในการบริหารงาน ด้านวิชาการโดยต้องกระจายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับมอบอำนาจรวมทั้งการกระจายอำนาจ 
ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการบริหารทั้ง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล  
งานบริหารงานทั่วไป และงานงบประมาณ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 40-41) ทั้งนี้ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วยงานทั้ง  
17 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
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4) การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล 
และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่ผู้เรียน (จรุณี  เก้าเอ้ียน, 2557,  
หน้า 13) ทั้งนี้เพ่ือให้ทันต่อกระแสแห่งโลกยุคดิจิตอลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโลก ประเทศไทย 
ก็เช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านไม่ต่างกับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมือง 
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมและค่านิยม 
ที่เปลี่ยนไปด้วยการแข่งขันในสังคมโลกเพ่ือความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ก็มีสูงขึ้น ประเทศไทย 
ยืนหยัดได้ตามวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0 (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 
2559, บทสัมภาษณ์) จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ สิ่งที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้คือการศึกษานั่นเอง ต้องให้ความสำคัญ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ไปถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ประชากรไทยมีคุณภาพ  
และแข่งขันกับนานนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยครูใช้เทคนิค
กระบวนการจัดสถานการณ์การเรียนรู้เพื่อให้กิจกรรมและสาระการเรียนรู้ตรงกับความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้ 
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจ และสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (สนธิ  สถาพร, 2558, หน้า 122) ซึ่งสอดคล้องกับ  
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ (2558) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ไว้ว่า เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การจัดการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของ 
แต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ  
ความถนัด และยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่  
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา  
และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสม 
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ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกลไก 
ของการจัดการนี้คือ ครู แต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรียน 
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ครูยังแสดงบทบาทและทำหน้าที่ของตนเองไม่เหมาะสม จึงต้องทบทวน
ทำความเข้าใจ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียน 
ต่อไป และยังกล่าวอีกว่า การทบทวนบทบาทของครู ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแต่ง
ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่า แก่นแท้ของการเรียนคือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง 
หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูต้องคำนึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ  
ถ้าจะเปรียบการทำงานของครูกับแพทย์คงไม่ต่างกันมากนัก แพทย์มีหน้าที่บำบัดรักษาอาการ 
ป่วยไข้ของผู้ป่วย ด้วยการวิเคราะห์ วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน  
แล้วจัดการบำบัดด้วยการใช้ยาหรือการปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน วิธีการรักษาแบบหนึ่งแบบใด 
คงจะใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยทุกคนเหมือน ๆ กันไม่ได้ นอกจากจะมีอาการป่วยแบบเดียวกัน  
ในทำนองเดียวกัน ครูก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจและศึกษาให้รู้ข้อมูล อันเป็นความแตกต่าง 
ของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ และจากข้อมูลที่เป็นวิกฤต 
ทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรียนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ครูจึงต้องหันมาทบทวน 
บทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่า คุณค่าของการเรียนรู้คือการได้นำสิ่งที่
เรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
จึงมีสาระที่สำคัญ 2 ประการคือ การจัดการโดยคำนึงถึงความแตกต่างของ ผู้เรียน และการ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดที่แต่ละคนจะมีและเป็นได้ 
 ความสำเร็จหรือการบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการบริหาร
จัดการวิชาการท่ีมีประสิทธิผล กล่าวคือ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญใน
สถานศึกษาซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้การตอบสนองต่อพัฒนาการของผู้เรียน 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การปฏิบัติการเรียนการสอนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้บริหารโรงเรียนทีม่ีภาวะ 
ผู้นำแห่งการเรียนรู้นั่นเองนอกจากนี้ การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเพ่ือทำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นการ
กระจายอำนาจให้กับสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นแนวทางท่ีสำคัญและ
จำเป็นในการบริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันตลอดจนระดมทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือนำงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการจัดการศึกษาจากหลาย ๆ ภาคส่วน โดยคำนึงถึง 
ความจำเป็นพื้นฐานของสถานศึกษา เช่น หนังสือเรียน สื่อวีดีทัศน์ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และ 
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาท้ังหมดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้การศึกษาไทยสำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (กนกอร  สมปราชญ์, 2560,  
หน้า 57) 
 ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษา 
คือ คนหรือบุคลากร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และในบรรดาบุคลากรเหล่านี้  
เชื่อกันว่า ผู้บริหารเป็นหัวใจและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสูงสุดที่จะกำหนดให้องค์กรเดินไปสู่
เป้าหมายอย่างมีทิศทาง ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดชะตาของสถานศึกษา เป็นผู้ผลักดันทำให้
สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แต่การที่สถานศึกษาจะประสบ
ความสำเร็จได้จริงหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาทั้งด้านวิชาการ ธุรการ 
การเงินและพัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่ กิจการนักเรียน นักศึกษาและความสัมพันธ์ชุมชน  
ก็จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ ในทางกลับกันหากผู้บริการ 
ขาดทักษะ ประสบการณ์ความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับบทบาทได้อย่างเหมาะสม  
ดังกล่าวมาแล้ว ก็ยากท่ีจะพัฒนาให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จสูงสุดได้เช่นเดียวกัน  
โดยบทบาทของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญในสถานศึกษาดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้วางแผน 
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเป็นนักวางแผนและกำหนดทิศทางงานวิชาการ เป็นนักจัดองค์กร 
เป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมาย และทิศทางการทำงาน
ร่วมกัน เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน และสามารถทำงาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง (ทัศนีย์ วงศ์ยืน, 2555, หน้า 29) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีสถานศึกษาในความ
ดูแลทั้งหมด 185 โรงเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นแนวคิดที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยใช้หลักการ 
“NKP TW” ประกอบด้วย “N การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน, K ความรู้ข้อมูล 
ในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ, P บุคลากรมืออาชีพ, T ผู้บริหารมีเทคนิคการบริหาร  
ครูมีการสอนที่หลากหลาย บุคลกรทางการศึกษาทำงานเชิงรุก นักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Leaning และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง, W มีความมุ่งมั่นในการทำงาน,  
O การกำกับ ดูแล และนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยใช้กระบวนการ PLC” นอกจากนั้นยังมุ่งเน้น 
ไปยัง “โรงเรียนไฉไล มีการประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ คิดได้ 
ลายมือสวย ผู้บริหารดี ครูดี มีความสามัคคี ทำหน้าที่ดีที่สุด” มีอุดมการณ์การทำงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานไฉไล บริการเต็มใจ สร้างเครือข่ายการทำงาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2562) ทั้งนี้การที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการเรียนรู้ 
ดังกล่าวได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการบริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่แนวคิด 
ดังกล่าวได้ และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา เป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับตัวครู และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
โดยตรง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาและช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญของสถานศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ควรเป็นข้อมูลจากครูผู้สอนในโรงเรียน
ต่าง ๆ เหล่านั้น และเป็นผู้จัดระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้นิเทศ  
และเป็นผู้กำกับ ติดตามประเมินผล (เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, 2555, หน้า 32) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยค้นคว้านี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบความสำเร็จต่อการบริหารสถานศึกษาต่อไป 

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
อยู่ในระดับใด 
  2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 
  3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  5. ปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร 
  6. ปัจจัยทางการบริหารใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
และครูผู้สอน 
  2. เพ่ือศึกษาความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  4. เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
  6. เพ่ือศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  7. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 
  2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 
  3. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรง
ตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน 
  4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 
  5. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
  6. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 

ความสำคัญของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบระดับปัจจัยทางการบริหารและระดับความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่สนใจ สามารถนำข้อมูลจากผลการวิจัยไป
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
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  3. ได้แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีทิศทางและเป้าหมายของการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
  4. สามารถใช้เป็นข้อสนเทศทางการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้
ดำเนินการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
    1.1 ปัจจัยทางการบริหาร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยทางการบริหารของ อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หน้า 24); จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, 
หน้า 28-29); นงค์นุช สมุทรดนตรี (2556, หน้า 13); กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 152-155);  
ธนกร อัฒจักร (2557, หน้า 37); พิกุล ไชยแสน (2557, หน้า 89); แพว เฉลิมญาติวงศ์ (2557, 
หน้า 30); สุนทร โคตรบรรเทา (2560, หน้า 17-18); Likert (1961, อ้างถึงใน วุฒิพร  
ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 27) และ Steers (1991, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556,  
หน้า 26) กำหนดเป็นขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้ 
     1.1.1 ภาวะผู้นำ 
     1.1.2 บรรยากาศของสถานศึกษา 
     1.1.3 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
     1.1.4 การทำงานเป็นทีม 
    1.2 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) (2553); คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553, หน้า 13-
14); คอนสะหวัน ไชยชมพู (2558, หน้า 32-33); ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 9-10);  
สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (2556, หน้า 5-7) และสำนักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ม.ป.ป., หน้า 11) กำหนดเป็นขอบเขต 
ของเนื้อหา ดังนี้ 
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    1.2.1 การวางแผนและเตรียมการสอนของครู 
    1.2.2 การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
    1.2.3 การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
    1.2.4 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ 
    1.2.5 การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 
ภายในกลุ่ม 
    1.2.6 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
    1.2.7 การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
    1.2.8 การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 

  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 
จำนวนทั้งสิ้น 2,309 คน จาก 185 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 185 คน  
และครูผู้สอน 2,124 คน 
   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้จากการกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1981, p. 185) ซ่ึงการได้มา
ของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
มีรายละเอียดต่อไปนี้  
    2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา เลือกจากท้ัง 6 อำเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 คน 
    2.2.2 ครูผู้สอน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยึดผล 
ที่ได้จากการสุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 242 คน 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
     3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
     3.1.1.2 ครูผู้สอน 
    3.1.2 ประสบการณ์ในการทำงาน 
     3.1.2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
     3.1.2.2 ระหว่าง 10–20 ปี 
     3.1.2.3 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
    3.1.3 ขนาดของสถานศึกษา 

     3.1.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
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     3.1.3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
     3.1.3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   3.2 ตัวแปรตาม 
    3.2.1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  
     3.2.1.1 ภาวะผู้นำ 
     3.2.1.2 บรรยากาศของสถานศึกษา 
     3.2.1.3 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
     3.2.1.4 การทำงานเป็นทีม 
    3.2.2 ความสำเร็จของการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     3.2.2.1 การวางแผนและเตรียมการสอนของครู 
     3.2.2.2 การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
     3.2.2.3 การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง
     3.2.2.4 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
     3.2.2.5 การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน
ภายในกลุ่ม 
     3.2.2.6 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
     3.2.2.7 การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
     3.2.2.8 การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งสามารถนำเสนอดังภาพประกอบ 1 
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ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

1. การวางแผนและเตรียมการสอนของครู  
2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้  
3. การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างทั่วถึง  
4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเอง 
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของนักเรียนภายในกลุ่ม  
6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยง 
จากชีวิตจริง  
7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน  
8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน  

 

       ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  
  1. ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 
1. ภาวะผู้นำ        
2. บรรยากาศของสถานศึกษา  
3. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   
4. การทำงานเป็นทีม 
 
 
 
 

1. สถานภาพการดำรง
ตำแหน่ง 
    1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
    2) ครูผู้สอน 
      2. ประสบการณ์ในการทำงาน 
    1) น้อยกว่า 10 ปี 
    2) ระหว่าง 10–20 ปี 
    3) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
      
3. ขนาดของสถานศึกษา 
    1) โรงเรียนขนาดเล็ก 
    2) โรงเรียนขนาดกลาง 
    3) โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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   1.1.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านการบริหาร 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายในสถานศึกษาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของตนอย่างเต็มที่ และนำไปสู่
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
   1.1.2 บรรยากาศของสถานศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือลักษณะ 
ของการทำงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน โดยที่บุคคลในสถานศึกษาร่วมมือร่วมใจกันทำงาน  
มีความสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   1.1.3 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง การกำหนดกระบวนการที่จะ
ดำเนินงานไปอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และนำไปสู่ความสำเร็จ     
   1.1.4 การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคล 2 คนข้ึนไป ร่วมกันทำงาน
อย่างเต็มศักยภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้งานสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ร่วมกัน 
  2. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การกำหนดจุดหมาย สาระ 
กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้
เกิดประสบการณ์เรียนรู้เต็มความสามารถสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เรียน 
  3. ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง 
พฤติกรรมของครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประกอบด้วย 
   3.1 การวางแผนและเตรียมการสอนของครู หมายถึง ครูมีการเตรียมการสอน 
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร โดยเตรียมวิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต่าง 
ของนักเรียน 
   3.2 การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง ครูมีการ 
จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้น ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
   3.3 การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง หมายถึง ครูดูแล  
เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เมตตาต่อศิษย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   3.4 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
หมายถึง ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถฝึกหัด ฝึกทำ และกล้าแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ 
   3.5 การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่ม  
หมายถึง ครูใช้กิจกรรมหรือสื่อการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการค้นหาคำตอบ และแก้ปัญหา 
ได้ด้วยตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นภายในกลุ่ม 
   3.6 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง หมายถึง  
นักเรียนสามารถเรียนรู้จากใช้แหล่งเรียนรู้มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงในชีวิต 
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   3.7 การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน หมายถึง การมีกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมกริยามารยาทให้กับนักเรียน 
   3.8 การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ 
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
  4. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
   4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ปีการศึกษา 2563 
   4.2 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ปีการศึกษา 2563 
  5. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 
   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1–120 คน 
   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่  
121–300 คน 
   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่  หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คน 
ขึ้นไป 
  6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
หรือครูผู้สอนจนถึงเวลาปัจจุบัน ซ่ึงแบ่งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็น 3 ช่วง คือ 
   6.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานตามการดำรงตำแหน่ง
นั้น ๆ น้อยกว่า 10 ปี 
   6.2 ระหว่าง 10-20 ปี หมายถึง ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานตามการดำรง
ตำแหน่งนั้น ๆ อยู่ระหว่าง 10-20 ปี 
   6.3 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป หมายถึง ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานตามตามการ
ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 หมายถึง แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน โดยผู้วิจัยจะนำ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติ ค่าอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
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ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายด้านมาพิจารณาเม่ือพบว่าปัจจัย
ทางการบริหารด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียน แล้วผู้วิจัยจึงนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 
11 คน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญนำเสนอวิธีหรือแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารนั้นต่อไป 
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บทท่ี 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามลำดับ ดังนี้ 
  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 
   1.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
   1.2 ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร 
   1.3 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน 
   2.3 หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2.5 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2.6 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3. บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   3.1 ข้อมูลทั่วไป 
   3.2 นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจยัทางการบริหาร 

 การบริหารสถานศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องดูแล
รับผิดชอบบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยมีนักการศึกษา นักบริหาร  
และนักวิชาการได้กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษา ปัจจัยทางการบริหาร และแนวคิดเก่ียวกับ
ปัจจัยทางการบริหารไว้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  1. ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหาร
โรงเรียนไว้ ดังนี้ 
    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการบริหาร
สถานศึกษาไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกระบวนการบริหารสถานศึกษาและรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หน้า 13) ได้สรุปความหมายของการบริหาร
สถานศึกษาไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกัน
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ 
พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ  
ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล พัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนิน
ชีวิตอยู่ 
    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการบริหาร
สถานศึกษาไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาท่ีผู้บริหารร่วมมือ 
กับบุคลากรในสถานศึกษา ภายใต้ภารกิจขอบข่ายงานสถานศึกษาตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการ
ให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้สนใจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หน้า 14) ได้สรุปความหมายของการ
บริหารโรงเรียนไว้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผนการจัดองค์การ การนำและการ
ควบคุม ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ผู้บริหารเป็นผู้บงการพฤติกรรมของคนอ่ืน การทำงานของผู้บริหารอาจใช้แรงจูงใจการ
สั่งการ หรือการใช้กฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอ่ืนให้ทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การ
เป็นหลัก 
    เจนภพ ชาไมล์ (2561, หน้า 19) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโรงเรียน 
หมายถึง ผู้บริหารร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน ในการให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชน 
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และผู้สนใจ โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการ
ควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
    ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 21-22) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การดำเนินการทุกอย่างภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
โดยผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษามีภารกิจขอบข่ายและการจัดการศึกษาตามโครงสร้างสาย
งานที่ผู้บริหารต้องนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติ ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
   จากความหมายของการบริหารโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียน 
หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา 

  2. ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร 
   มีนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายของปัจจัยทางการบริหารไว้มากมาย
หลายท่าน ดังนี้ 
    คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 
หมายถึง องค์ประกอบที่เอ้ือต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
    วุฒิพร ประทุมพงษ์, (2556, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 
หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ
บริหาร หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
    พัชรารัตน์ แสงวงศ์ (2556, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 
หมายถึง เหตุหรือการกระทำใด ๆ ของการใช้ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้
ของครู 
    อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 
หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
    กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 158) เสนอปัจจัยในการบริหารโรงเรียนไว้  
5 ประการดังนี้ การมีส่วนร่วม การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ภาวะผู้นำทางการศึกษา การปฏิบัติตามนโยบาย 
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างถึงใน กาญจนา ไตรรัตน์ 
(2556 หน้า 19-20) กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหารเป็นทรัพยากรโดยทั่วไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็จะดำเนินงานไม่ราบรื่น ไม่ประสบความสำเร็จ จะต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ 
ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ และยังกล่าวอีกว่า ปัจจัยการ
บริหารการศึกษา ประกอบด้วย 4M เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารการศึกษาสำเร็จตาม
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วัตถุประสงค์ บุคลากรต้องมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนมากพอ 
ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการมีการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
    จอมพงศ์  มงคลวนิช (2556, หน้า 21-24) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร 
หมายถึง การดำเนินงานของกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครู 
หรือบุคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือผู้บริหารร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่าง ๆ และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
และกลุ่มบุคคลต่างร่วมมือกันพัฒนาตนให้มีคุณภาพ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพต้องมีการ
ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุ
ครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาดำเนินการหรือมาทำการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครอง
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ซึ่งที่กล่าวมานั้นเรียกว่า ภารกิจทางการบริหารการศึกษา
หรืองานบริหารการศึกษา โดยมุ่งนี้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยังกล่าวว่าการบริหาร
การศึกษาเป็นศาสตร์ ศิลป์ และวิชาชีพ ศาสตร์ การบริหารการศึกษาเป็นสาขาหนึ่งของการ
บริหารโดยความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารการศึกษาได้มาจากวิธีการหรือกระบวนการที่เป็นระบบ 
มีการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพัฒนาศึกษาศาสตร์  ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ กฎหมายการศึกษา คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร และธุรกิจ
การศึกษา 2) กลุ่มบริหารศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษา การวางแผนการศึกษา 
การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การนิเทศการศึกษา การบริหารอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ และการศึกษาเอกเทศ  
3) กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นำมนุษยสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหาร ศิลปะการพูด
สำหรับผู้บริหาร ศิลป์ การบริหารต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน ผู้บริหารต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีการบริหาร และสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์กับสถานการณ์
จริงในการบริหาร ดังนั้นศิลปะในการบริหารเป็นเรื่องที่ไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้แต่เป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคล วิชาชีพ การบริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยไม่มีเหตุผล ได้แก่ 
มุ่งเน้นการให้บริการแก่สังคม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างสูง ต้องใช้บุคคลที่ได้รับ
การศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นงานที่ต้องมีความเป็นอิสระในการ
ดำเนินงาน มีจรรยาบรรณ 
    อภิสิทธิ์ ทนคำดี (2560, หน้า 20) ปัจจัยการบริหาร หมายถึง 
องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัย ด้านการจัดการหรือวิธีการบริหาร (method or management) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง 
   สรุปได้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 
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  3. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
   มีนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
    อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หน้า 24) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ 
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ 2) โครงสร้างของโรงเรียน  
3) เทคโนโลยีและระบบงาน 4) การปฏิบัติด้านบริหาร 5) การปฏิบัติด้านการจัดการ  
6) การปฏิบัติของครูและทีมงาน 7) การพัฒนาครูและทีมงาน 8) ภาวะผู้นำทางวิชาการ  
9) บรรยากาศของโรงเรียน 10) การจูงใจ 
    จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 28-29) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารธุรกิจ และการบริหาร
การศึกษา หากใช้ทฤษฎีทางการบริหาร 4Ps สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
     1. Purpose (ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์) การบริหารราชการ
แผ่นดินมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การบริหารธุรกิจมุ่งหมายให้ได้รับกำไรเป็นตัวเงิน 
และการบริหารการศึกษา มุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ 
     2. People (บุคลากร) ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ เป็นบุคคลในการ
ให้บริการทางการศึกษาในสถานศึกษา คือ ครู อาจารย์ ผู้อำนวยการ อธิการบดี และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้รับบริการ เป็นบุคคลผู้รับบริการในการบริหารการศึกษา คือ นักเรียน เยาวชน 
ต้องพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
     3. Process (กระบวนการ) มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ 
     4. Product (ผลผลิต) ทางการศึกษา คือ ได้คนที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ ส่วนการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ถนนคลอง ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น 
    นงค์นุช  สมุทรดนตรี (2556, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยการบริหาร
ควรมี 7 ปัจจัย คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อำนาจหน้าที่ เวลา กำลังใจในการทำงาน  
และความสะดวกต่าง ๆ 
    กรุณา  ภู่มะลิ (2557, หน้า 152-155) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยการบริหารที่มี
ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ
หลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดขึ้นมามีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดขึ้นมามีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดขึ้นมามีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นโรงเรียน 
โรงเรียนมีความวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีเป้าหมาย
ชัดเจนตรงตามปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน 2) ปัจจัยการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรในโรงเรียนแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เสียง 
ส่วนใหญ่เป็นข้อยุติ มีการตัดสินใจร่วมกันในการที่จะพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้เสียง 
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ส่วนใหญ่เป็นข้อยุติ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 3) ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย/ระเบียบทางราชการ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างงาน 4 ฝ่าย คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป โดยยึด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โรงเรียนมีแผนในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ 4) ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการจัดกลุ่ม
ให้ผู้เรียนอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสนใจ ตั้งใจ มีการค้นคว้าหาความรู้ตามเนื้อหา 
ที่ครุผู้สอนกำหนด ผู้เรียนให้ความเคารพและปฏิบัติตามที่ครูผู้สอนแนะนำ รวมทั้งทัศนคติที่ดี 
ของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานซึ่งกันและกัน  
เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการทำงาน ผู้บริหารมีการรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอน ผู้บริหาร
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของครู ครูมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและมีความ
ร่วมมือในการทำงาน  
    ธนกร อัฒจักร (2557, หน้า 37) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ
บริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 27 ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) การมีส่วนร่วม 3) ทรัพยากรการเรียนการสอน 
4) การติดต่อสื่อสาร 5) การทำงานเป็นทีม 6) การจูงใจ 
    พิกุล ไชยแสน (2557, หน้า 89) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จำนวน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) บรรยากาศของสถานศึกษา 3) นโยบาย
และการปฏิบัติ 4) ความร่วมมือจากชุมชน 5) งบประมาณ 6) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ 
7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    แพว เฉลิมญาติวงศ์ (2557, หน้า 30) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 
     1. ปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย โครงสร้างสถานศึกษา 
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ระเบียบและข้อตกลง การติดต่อสื่อสาร ความมั่นคงของสถานศึกษา 
ขนาดของสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
     2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ 
การบริหารจัดการบังคับบัญชาและการสนับสนุนของผู้บริหาร 
     3. ปัจจัยด้านผลตอบแทนของครู ประกอบด้วย เงินเดือนและ
ผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ลักษณะงานการได้รับการยอมรับนับถือ ความมั่นคงปลอดภัย 
ความรู้ความสามารถของข้าราชการครู ความเอาใจใส่นักเรียน การให้ความร่วมมือและการมี 
ส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในโรงเรียน 
    สุนทร  โคตรบรรเทา (2560, หน้า 17-18) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยการบริหาร
ประกอบด้วย งาน หมายถึง สิ่งที่ต้องปฏิบัติกระทำตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคน 
เช่น ภารกิจ กิจกรรม ผลงาน ตำแหน่งงาน การจ้างงาน เป็นต้น คน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือ 
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ผู้ทำงาน เช่น บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กระทำ คนงาน นายจ้าง เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ เป็นต้น เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่ต้องไปให้ถึง สิ่งที่ได้รับหรือสิ่งที่ 
บรรลุจากการปฏิบัติงานซึ่งเป้าหมายอาจมีระดับความสำคัญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกำหนดเกณฑ์  
กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมาย และองค์การ หมายถึง สถานที่/หน่วยงาน 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างสองคนข้ึนไปมารวมกันโดยมีเป้าหมาย 
    Likert (1961 อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 27) ได้กล่าว 
ไว้ว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  
เกิดจากปัจจัย 8 ประการ ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ 2) แรงจูงใจ 3) การติดต่อสื่อสาร  
4) การปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลต่อกันและกัน 5) สภาพของการวินิจฉัยสั่งการ 6) กระบวนการ 
ควบคุมการปฏิบัติงาน 7) สภาพการกำหนดเป้าหมายหรือสั่งการ 8) การกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและฝึกอบรม 
    Steers (1991 อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 26) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหาร ดังนี้ 1) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 2) โครงสร้าง
การบริหารที่เหมาะสม 3) เทคโนโลยีและระบบงาน 4) การติดต่อสื่อสาร 5) ระบบสารสนเทศ  
6) การจูงใจ 7) ภาวะผู้นำ 8) การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วม 9) การบริหารจัดการ  
10) การมีส่วนร่วม และ 11) การพัฒนาบุคลากร 
   จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ 
ปัจจัยทางการบริหารจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ 
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร  

ปัจจัยทางการบริหาร 
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ถี่ 

ร้อ
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1. ภาวะผู้นำ   √  √ √ √  √ √ 6 60 
2. บรรยากาศของสถานศึกษา √  √ √  √ √   √ 6 60 
3. การนำนโยบายการปฏิบตัิ √ √  √  √ √ √ √  7 70 
4. การให้ความร่วมมือจากชุมชน  √   √ √ √   √ 5 50 
5. งบประมาณ  √ √ √  √ √    5 50 
6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง    √ √ √ √    4 40 
7. เทคโนโลย ี √  √  √ √    √ 5 50 
8. วิสัยทัศน ์ √ √      √  √ 4 40 
9. โครงสร้างของโรงเรียน √   √   √   √ 4 40 
10. การทำงานเปน็ทีม √ √ √ √ √   √   6 60 
11. การจูงใจ √  √  √    √ √ 5 50 
12. การสื่อสาร √      √  √ √ 4 40 
13. ค่าตอบแทน       √    1 10 
14. การพัฒนาบุคคลากร         √ √ 2 20 
15. เวลา   √        1 10 
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   จากตาราง 1 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารซึ่งคาดว่า
จะส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพิจารณาเลือก
ความถี่ตั้งแต่ระดับ 6 หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียงลำดับตามตารางสังเคราะห์ จึงสรุป 
ได้ว่าปัจจัยทางการบริหารมีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) บรรยากาศของ
สถานศึกษา 3) การนำนโยบายการปฏิบัติ และ 4) การทำงานเป็นทีม โดยแต่ละด้านมี
รายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับ ดังนี้ 
    1. ภาวะผู้นำ  
     1.1 ความหมายของภาวะผู้นำ 
       มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ
ไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
       ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หน้า 16) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลที่เป็นผู้นำใช้อำนาจหรืออิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือให้บุคคลหรือ
กลุ่มยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่ผู้นำต้องการ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้นำหรือกลุ่ม
องค์การกำหนดไว้ 
       คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หน้า 29) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
สามารถนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสร้างสรรค์ผลงาน 
อยู่เสมอ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงานสามารถประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
       วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 37) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้อิทธิพลของผู้นำในการชักจูงให้บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล 
มีพฤติกรรมคล้อยตามและยอมปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยความเห็นใจ 
       อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หน้า 27) ได้สรุปว่า  
ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อการโน้มน้าว 
หรือจูงใจให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
       อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 17) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้อิทธิพลของผู้นำในการบังคับและโน้มน้าวจิตใจบุคคลหรือกลุ่ม
คนให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่นำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ 
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       ธนกร อัฒจักร (2557, หน้า 38) ได้สรุปความหมายของ
ภาวะผู้นำไว้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้นำใช้อำนาจในการเป็นผู้นำต่อบุคคลอ่ืน 
ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
       สมัย วะชุม (2560, หน้า 11-12) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลที่มีความสามารถบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยได้รับการ 
ยกย่องและยอมรับจากบุคคลในองค์การไว้วางใจและให้ความร่วมมือ 
       สุทธิชัย นาคะอินทร์ (2561, หน้า 40) ภาวะผู้นำ หมายถึง 
ความสามารถในการโน้มน้าว ชักนำ และมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มเพ่ือดำเนินกิจกรรมไปสู
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไวร่วมกัน 
      จากความหมายของภาวะผู้นำข้างต้น สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านการบริหาร เพ่ือให้ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของตนอย่างเต็มที่ และนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ 
     1.2 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำ 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
       ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 281) กล่าวว่า ในการบริหาร
กิจการใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจและบริหารการศึกษา ผู้บริหาร
ในฐานะเป็นผู้นำองค์การ จะต้องมีภาระหน้าที่จะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี
ในการทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การบริหารการศึกษาก็เช่นเดียวกัน 
กับการบริหารกิจการอ่ืน ๆ ผู้บริหารจะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันคือให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผู้บริหารใน
ฐานะเป็นผู้นำสถานศึกษา จะต้องสร้างความร่วมมือในการทำงานให้เกิดข้ึนให้ได้นั้น หมายถึง 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ ผู้นำจะต้องมีความเป็นผู้นำ หรือภาวะผู้นำจะต้องสร้างข้ึนให้ได้ 
       ปราณี สาไพรวัน (2558, หน้า 36) กล่าวว่า การเป็นผู้นำ
จะต้องมีบทบาท ในการเปลี่ยนแปลงระแบบ จัดการหลักการ และกำหนดแนวปฏิบัติแต่ไม่มี
อำนาจสั่งการ ได้อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ผู้นำ คือ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ
อำนวยการ การจูงใจ การริเริ่ม และการประสานงานภาวะผู้นำทางการศึกษา ต้องมีลักษณะ 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีบุคลิกภาพ ประชาธิปไตยใช้หลักการเหตุผลในการบริหาร มีจิตสำนึก
ในความมุ่งมั่น ใจกว้างเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเสรีในการคิดปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง 
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลตาม เป้าหมายของการจัดการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการ
ระบบการบริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการนำ ระบบคุณธรรมมาใช้มุ่งพัฒนา
โดยองค์รวมตระหนักในการพัฒนาสำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาห้เกิดประสิทธิผล พฤติกรรม
ของผู้นำขึงเป็นไปเพ่ือให้ก่อเกิดการดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ และผู้นำที่แท้จริง คือ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ สามารถ นำบุคคลอื่นร่วมกันทำงานไปสู่เป้าหมาย 
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       วาทิตยา ราชภักดี (2561, หน้า 42) ภาวะผู้นำมี
ความสำคัญ ต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  
ใช้เหตุผลในการ บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษา และผู้นำจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีไมว่าจะเป็น คุณลักษณะด้านทักษะการบริหาร 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ และคุณลักษณะด้านลักษณะนิสัย 
       สุทธิชัย นาคะอินทร์ (2561, หน้า 57) องค์ประกอบของ
ภาวะผู้นำ จำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความยืดหยุ่นและปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 
3) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 31) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
คือ การกระทำของ ผู้บริหารที่จะมาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ อีกท้ังเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร มีความเห็นอก
เห็นใจ และสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้นำจะต้องมีอิทธิพล
ทางด้านความคิดในการเป็นผู้นำหลาย ๆ สถานการณ์สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิก ภายในองค์การเพ่ือให้องค์การมีความเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสามารถเรียงลำดับ 
ความสำคัญตามลำดับก่อนหลังได้อย่างดีสามารถวัดประสิทธิผล ขององค์การได้จากผลผลิต
ขององค์การ หรือวัดได้จากการที่งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
      จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำมี
ความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีความยืดหยุ่น มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ให้แก่บุคลากร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และจะต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
    2. บรรยากาศของสถานศึกษา 
     2.1 ความหมายของบรรยากาศของสถานศึกษา 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของบรรยากาศ
ของสถานศึกษาไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
       อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หน้า 34) ได้สรุปไว้ว่า 
บรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน 
ความผ่อนคลาย ความเอ้ืออาทรและจริงใจความเป็นสถานศึกษาและหมู่คณะการกล้าคิด 
กล้าทำสิ่งใหม ่ๆ ความรักความภาคภูมิใจในโรงเรียน และการมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ 
       คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หนา 34) ไดสรุปไววา 
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ เป็นลักษณะโดยรวมอย่างเป็นระบบตามสภาพแวดล้อม
ทั้งทาง กายภาพ ความรูสึกที่มีต่อองค์การทั้งเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในความพยายามท่ีจะแสดงออกมาถึงจิตวิญญาณของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
และการปรับตัวกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
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       วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 35) ได้สรุปไว้ว่า 
บรรยากาศและวัฒนธรรมในโรงเรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ความมุง่มั่นและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน การที่ผู้บริหารและครูให้ความไว้วางใจ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจ ทำงานร่วมกัน 
เป็นทีม 
       อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หน้า 29) ได้สรุปไว้ว่า 
บรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง สภาพการทำงานที่บุคลากรในโรงเรียน มีความร่วมมือ 
ร่วมใจในการทำงาน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็น กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจไม่แบ่งแยก มีความ
สามัคคี มีความพร้อมเพรียงและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
       วาทิตยา ราชภักดี (2561, หน้า 48) บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การที่บุคลากรใน
โรงเรียนมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน มีความมุ่งม่ันและ ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
การที่ผู้บริหารและครูให้ความไววางใจกัน ยอมรับฟังความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน และการมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจ มีความสามัคคี มีความพรอม เพรียงและมีความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
      จากความหมายของบรรยากาศของสถานศึกษาข้างต้น สรุปได้
ว่า บรรยากาศของสถานศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือลักษณะของการทำงานที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน โดยที่บุคคลในสถานศึกษาร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสามัคคี ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     2.2 แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศของสถานศึกษา 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศ 
ของสถานศึกษาไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
       ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 102) กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญต่อ
องค์การและผลสำเร็จขององค์การที่ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอย่างอ่ืนคือบรรยากาศองค์การ  
ถ้าหากบรรยากาศองค์การไม่ดี ไม่เหมาะสมก็เป็นเหตุให้องค์การนั้นไร้ประสิทธิภาพได้  
ในทางกลับกันถ้าหากบรรยากาศขององค์การดีมีผลต่อการดำเนินงานขององค์การประสบ
ผลสำเร็จได้สูง 
       ลัดดา อ่ำสอาด (2555, หน้า 9-10) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
        1. สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
มาจากนอกโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมภายในโรงเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  
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         1.1 เศรษฐกิจ หมายถึง สภาพเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครองซึ่งมีรายได้ที่มั่นคง สามารถสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน และโรงเรียนมีการ
ปรับตัวให้เท่าทันสภาพเศรษฐกิจเพ่ือการบริหารงาน ที่มีความคุ้มค่า คุ้มทุน  
         1.2 สังคม หมายถึง การคิดและการปฏิบัติที่เกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้ปกครองและชุมชน เห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาว่า
การศึกษา คือกระบวนการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ และชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน  
         1.3 การเมือง หมายถึง แนวนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
12 ปี และบทบาทของนักการเมืองที่มีอิทธิพลต่อองค์การทางการศึกษา  
         1.4 เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ แนวคิด
กระบวนการ และผลผลิตทางวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพ่ือพัฒนาให้ก้าวหน้า 
อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        2. สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง ปัจจัยผลลัพธ์จาก
บุคลากรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล และการดำเนินงานภายในโรงเรียน ได้แก ่
วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ  
         2.1 วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง โรงเรียนมีแบบ
แผนค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน มีระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
มีคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม มีการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง  
และมีการบริหารงานที่โปร่งใสตาม หลักธรรมมาภิบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ
โรงเรียน  
         2.2 บรรยากาศองค์การ หมายถึง โรงเรียนมีการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร และครูมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมี
สภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 
       ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 44) ได้กล่าวว่า บรรยากาศ 
และวัฒนธรรมองค์การควรมีการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ ปฏิบัติงานของครู มีความเป็น
มิตร ความเอ้ืออารีต่อกันระหว่างเพ่ือนครูในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันด้วยความจริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ เกื้อกูลกัน มีการสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ และดำรงวัฒนธรรมที่ดีของ
โรงเรียนให้มีความยั่งยืนในโรงเรียน 
       สุนทรีกร วรรณรส (2561, หน้า 50) ได้กล่าวว่า 
บรรยากาศของโรงเรียน เปนปจจัยที่สําคัญ ปจจัยหนึ่ง ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และม ีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผูเรียนก็เพ่ิมขึ้นตาม ซึ่งปจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน จําเปนตอง มีปจจัยยอยที่เขามาสงเสริมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู้ 
ของผูเรียนใหมากที่สุด 
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  จากแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศของสถานศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
บรรยากาศของสถานศึกษาควรมีบรรยากาศให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ทั้งกับเพ่ือนครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำให้งาน
เป็นไปอย่างราบรื่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
    3. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
     3.1 ความหมายของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
       สัญญา เคณาภูมิ และวัชรินทร์ สิทธิชัย (2556, หน้า 104)  
ได้สรุปความหมายของการนำนโยบายการปฏิบัติงานไว้ว่า นโยบายการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะขององค์การ ทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายว่า
จะสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย 
ที่ระบุไว้ได้หรือไม่เพียงใด 
       กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 79) กล่าวว่า นโยบาย หมายถึง  
การตัดสินใจขั้นต้นที่จะกำหนดแนวทางทฤษฎีทั่วไป เพ่ืออาศัยเป็นแนวทางในการอำนวยการ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ นโยบายเป็นแนวทางการบริหาร 
ที่จะใช้กำหนดวิธีการ กระบวนการ การวางแผนและกำหนดโครงการ เพ่ือให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของความมุ่งหมาย 
หรือนโยบายก็คือการตัดสินใจขั้นต้นที่กำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นกรอบในการปฏิบัติ
สำหรับการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
       วชิระ พลพิทักษ์ (2563, หน้า 18) กล่าวว่า นโยบาย 
หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 
      จากความหมายของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติขั้นต้นที่ได้จาก 
การศึกษาองค์การ ว่าควรจะเป็นไปในทิศทางหรือรูปแบบใด 
     3.2 แนวคิดเก่ียวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ 
นำนโยบายสู่การปฏิบัติไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
       กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 84) การนำนโยบายไป 
ปฏิบัตินั้น มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อยู่ที่การกระทำหรือการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้นโยบายนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่ง
เกื้อหนุนให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย เพราะนโยบายที่นำไปปฏิบัตินั้นมิใช่ว่าจะได้รับ
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ความสำเร็จเสมอไป เพราะความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่
ด้วยคุณค่าในตัวของนโยบายแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกำหนดที่สำคัญอีกด้วย 
       ศรีแพ ผลบุญ (2559, หน้า 56) กล่าวว่า การนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดำเนินกิจกรรมตามข้ันตอน 
และแนวทางเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย 
       วชิระ พลพิทักษ์ (2563, หน้า 25) การกำหนดนโยบาย 
ควรกำหนดไว้เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับสูงหรือระดับประเทศ ระดับ 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน หรือครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือกำหนดทิศทางและเป้าหมายเพ่ือ
การบรรลุความปลอดภัย หรือการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งนโยบายควรมีลักษณะดังนี้ 1) ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 2) ยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนความสะดวกสบาย 3) ง่ายต่อการออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 4) ง่ายต่อการควบคุมดูแล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 5) ผู้ปฏิบัติเข้าใจ 
และไม่ลังเลที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด 
      จากแนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ การกำหนดกระบวนการที่จะดำเนินงาน 
ไปอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
และนำไปสู่ความสำเร็จ 
    4. การทำงานเป็นทีม 
     4.1 ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการทำงาน 
เป็นทีมไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
       คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หน้า 37) สรุปไว้ว่า การทำงาน 
เป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำกิจกรรมในงานร่วมกัน มีการปฏิบัติงานตามความสามารถ
ของบุคลากรโดยการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน 
       ศรีแพ ผลบุญ (2559, หน้า 56). กล่าวว่า การทำงานเป็น
ทีม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลร่วมกันปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันในอันที่จะทำให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทีมท่ีจะประสบความสำเร็จนั้นสมาชิกในทีมจะต้อง
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ อุทิศตนเองให้กับทีม มีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตลอดเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอสมาชิกในทีมสามารถทำงานแทนกันและพร้อมจะเผชิญกับงาน
และปัญหาต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
       อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หน้า 53) ได้สรุปไว้ว่า  
การทำงานเป็นทีม หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากร ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทีมงาน เสริมสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน
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ร่วมกันสร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทำงาน สร้างจุดบุ่งหมาย ของการ
ทำงานร่วมกันมีการปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคลากร โดยการสร้างบรรยากาศ 
ของทำงานเป็นเป็นทีม และมีการทบทวนการดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำ 
       กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559, หน้า 18) การทำงานเป็นทีม 
คือ การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปเข้ามาทำงานให้สำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
โดยร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และพ่ึงพาอาศัยกัน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน ทิศทางหรือ
แนวทางเดียวกัน การทำงานเป็นทีมมีลักษณะเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย การกำหนด
โครงสร้างที่แบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ มีผู้นำกลุ่มมีสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันวางแผน 
และกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นอน มีการติดต่อประเมินผลการทำงาน 
อย่างสม่ำเสมอ 
       อมรรัตน์ สิงห์โต (2560, หน้า 17-18) ได้กล่าวว่า  
การทำงานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทำงานร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
คุณภาพ พฤติกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การติดต่อสื่อสาร 2) การมีเป้าหมายเดียวกัน 
3) การมีส่วนร่วม 4) ความไววางใจ และ 5) การมีปฏิสัมพันธ์ 
       ดิเรก ภาโสม (2560, หน้า 42) ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า  
การทำงานเป็นทีม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการร่วมกัน 
ของบุคลากรให้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ มีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทีม 
เกิดการเสริมสร้างความ กระตือรือร้นร่วมกันสร้างบรรยากาศความไว้ว่างใจซึ่งกันและกัน  
มีวัตถุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีการทบทวนการดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำ ร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อผลของการทำงานนั้น 
    จากความหมายของการทำงานเป็นทีมที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  
การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคล 2 คนขึ้นไป ร่วมกันทำงาน อย่างเต็มศักยภาพ  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
     4.2 แนวคิดเก่ียวกับการทำงานเป็นทีม 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงาน 
เป็นทีมไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
       สุวรรณษ พงษ์ผ่องพูล (2558, หน้า 40) ได้กล่าวว่า 
แนวคิดทฤษฎีการทำงานเป็นทีมมีหลายแนวคิด ซึ่งส่วนมากเน้นการทำงานร่วมกันของ
สมาชิกในทีม เช่น ทฤษฎีการทำงานร่วมกันกล่าวว่าถ้าสมาชิกได้มีการกระทำ การร่วม
กิจกรรมมากก็จะมีพฤติกรรมและความรู้สึกร่วมกันมากข้ึน ทฤษฎีตาข่ายการทำงานมุ่งเน้น
ผลงานและความร่วมมือของสมาชิกตามบทบาทหน้าที่ทำให้กลุ่มมีลักษณะเฉพาะและมีพลัง
ของกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มมีโครงสร้างการกำหนดบทบาทหน้าที่ 
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ความรับผิดชอบ ขวัญกำลังใจในกลุ่ม ทฤษฎีว่าด้วยบุคลิกภาพของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 
ลักษณะประชากร บุคลิกภาพของสมาชิกและโครงสร้างภายในองค์กรและองค์ประกอบ 
ด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้ทีมมีประสิทธิภาพ ซึ่งทฤษฎีที่ได้กล่าวมานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กร
สามารถนำไปใช้พัฒนารูปแบบขององค์กรให้เหมาะสมและประสบความสำเร็จ 
       กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559, หน้า 21) การทำงานเป็นทีม
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ที่ทำให้การทำงานเป็นทีมนั้นมี ประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละปัจจัยนั้น 
ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การทำงานเป็นทีมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่น การติดต่อสื่อสาร  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการทำงานเป็นทีม หากการทำงานมีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ดีแล้ว  
จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างยิ่ง การสื่อสาร มีอยู่ 2 แบบ คือ การสื่อสารทางเดียว เช่น 
ประกาศ คำสั่งและการสื่อสารแบบสองทาง เช่น จดหมายตอบกลับ โทรศัพท์ เป็นต้น  
การทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม ร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบ  
และมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญท่ีทำให้ประสบ
ผลสำเร็จทั้งสิ้น 
       ดิเรก ภาโสม (2560, หน้า 45) การทำงานเป็นทีมมี
ความสำคัญต่อการบรรลุ เป้าหมายของการทำงานในทุกระดับ หากเกิดปัญหาขึ้นการหา 
แนวทางแก้ไขจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานบุคคลเดียว และการ
ร่วมกันตัดสินใจย่อมนำมาซึ่งความสัมพันธ์ในทุกมิติ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน  
พร้อมทั้งการนำศักยภาพของ แต่ละบุคคลมาเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั้น  
ต้องอาศัยการเข้าใจและยอมรับฟังกันและกัน ซึ่งการทำงานเป็นทีมที่มีการแบ่งหน้าที่ 
และบทบาทการทำงานที่ ชัดเจนจะทำให้เกิดความสำเร็จตามมา ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
       อริศรา อุ่นสิน (2560, หน้า 12) ได้สรุปว่า การทำงาน 
เป็นทีม มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์การ ที่ต้องอาศัยการทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถ อย่างเต็มกำลังของผู้ปฏิบัติงาน และมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงองค์การ จะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
ในการแข่งขันเพ่ือ ส่งผลให้องค์การเจริญก้าวหน 
      จากแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่กล่าวมาข้างต้น  
สรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีมให้ประสบผลและเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น  
การติดต่อสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน ความรับผิดชอบ การเสริมแรงกันภายในทีม การร่วมมือ 
ร่วมใจกัน เป็นต้น  
      จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสืบค้นปัจจัยทางการบริหาร สามารถ
สรุปไดใ้นงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) บรรยากาศ 
ของสถานศึกษา 3) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 4) การทำงานเป็นทีม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก 
ที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
เรียนการสอนไว้ ดังนี้ 

  1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษหลายท่านาได้ให้ความหมายของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
    ประเวศ  วะสี (2556, หน้า 33) ให้ความหมายการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
สำคัญที่สุดไว้ว่า การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด หมายถึง การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  
ซึ่งสถานการณ์จริงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงต้องเอาผู้เรียนแต่ละคนเป็นตัวตั้ง ผู้สอนต้อง 
เลือกจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์กิจกรรมและการทำงานอันนำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตใจหรือทางอารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา  
ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย (spiritual  development) 
    สุชีรา  เลิศมณีรัตน์ (2557, หน้า 40) ได้ให้ความหมายโดยสรุปว่า 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด  
มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างแท้จริง เรียนรู้อย่างมีความสุขได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    คำพอ แสงจันโท (2558, หน้า 40) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเองได้อย่างมีความสุข
สามารถนำความรู้ที่ได้ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งของ 
ครูผู้สอน และผู้เรียนโดย คำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดกิจกรรม 
    ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา 
“คน” “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด  
ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีอิสรภาพในการสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขโดยได้ใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วม 
อย่างตื่นตัว ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรม 
การเรียนมากกว่าผู้สอน 
    สนธิ  สถาพร (2558, หน้า 122) ได้ให้ความหมายโดยสรุปไว้ว่า  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ความสำคัญกับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้ 
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และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจ และสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยครูใช้เทคนิคกระบวนการจัด
สถานการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้กิจกรรมและสาระการเรียนรู้ตรงกับความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   ความหมายของการเรียนการสอน 
    มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
เรียนการสอนไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
     ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 2-6) ได้วิเคราะห์วิวัฒนาการของการ
สอนไว้อย่างชัดเจนโดย กล่าวว่า การสอนเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ในการที่จะ
ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพ่ือประโยชน์ในการดำรงชีวิต ในยุคแรก 
ๆ การสอนมีลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทักษะและเจตคติ ในยุคนั้น
เชื่อว่าความสามารถที่สอนผู้อ่ืนได้เป็นความสามารถ พิเศษเฉพาะที่บางคนมี เป็นสิ่งที่ติดตัว
มาแต่กำเนิด ไม่สามารถฝึกฝนกันได้ การสอนในช่วงนี้จึงมีลักษณะ เป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์ 
คำศัพท์ที่ใช้ในช่วงนี้ ได้แก่ “การครอบงำ” (indoctrination) ใช้ในความหมายที่เป็นการใช้
อิทธิพลในการดำเนินการโดย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนละทิ้งความคิด ความเชื่อเดิม  
“การปลูกฝัง” (inculcation) ใช้ในความหมายที่เป็นการพร่ำสอนความคิดความเชื่อด้วย 
วิธีการชักจูง โน้มน้าวให้ผู้เรียนคล้อยตาม 

      “การสอน” (teaching) เป็นการดำเนินการสอนในลักษณะ 
ที่เป็นทางการในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ลัทธิความเชื่อ เช่นในเรื่องของอาชีพ การสอนเป็น
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทักษะและ เจตคติ โดยเน้นหนักที่บทบาทของผู้สอน  
และความสัมพันธ์ของผู้สอนกับผู้เรียน หรือ “ครูกับศิษย”์ การถ่ายทอดโดยครู เรียกว่าเป็น  
“การสั่งสอน” หรือ “การสอน” 
     Smith & Ragan (1999, p.3) กล่าวว่า การเรียนการสอน 
(instruction) จึงหมายถึงการจัดเตรียม เงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ตามท่ีกำหนดไว้อย่างตั้งใจเพ่ือทำให้ ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง
ตามท่ีต้องการ นอกจากนี้คำว่า “การสอน” และ “การเรียน การสอน” ก็เป็นคำที่มัก 
ใช้แทนกัน 
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    จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันระหว่างการสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3. หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักการพ้ืนฐานที่นักวิชาการ
ได้ให้ทัศนะไว้ ดังนี้ 
    คอนสะหวัน ไชยชมพู (2558, หน้า 19) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเป็น การจัดการเรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจของนักเรียน นักเรียน
แสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเองครูอำนวยความสะดวก เตรียม จัดสื่อ ให้การ
สนับสนุนแนะนำให้ คำปรึกษา ให้กำลังใจจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน สอนทุกคน
เหมือนกันเรียนเรื่อง เดียวกัน ครูนำเสนอตัวอย่างผลงานและสาธิตการลงมือทำงานนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมกลุ่มระดับความคิด อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการนักเรียนมีอิสระ
ในการ ตัดสินใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้อิสระกับผู้เรียนในการได้คิด
สร้างสรรค์ มีการปรับปรุงผลงาน นำเสนอผลงานที่น่าสนใจ และประเมินผลงานด้วยการ 
ประเมินตามสภาพจริง 
    คำพอ แสงจันโท (2558, หน้า 42) ได้กล่าวว่า หลักการจัด กิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนมี
ความสุขโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
โดยครูผู้สอนต้องลดบทบาทและปรับเปลี่ยนกระบวนการของตนจากการเป็นผู้บอกความรู้  
ให้แก่ผู้เรียนมาเป็นผู้สนับสนุนผู้ชี้แนะ ที่ปรึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนมากท่ีสุดตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล จัดประสบการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ค้นพบคำตอบ 
ด้วยตนเอง โดยมีครูและนักเรียนร่วมกันบอกแหล่งความรู้ 
    ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 71) ได้เสนอหลักการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไว้ดังนี้ 
     1. การเรียนเป็นกระบวนการที่ควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดังนั้น
ผู้เรียนจึงควรมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
     2. การเรียนรู้เกิดได้จากแหล่งต่าง ๆ กัน มิใช่จากแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งเพียงอย่างเดียวประสบการณ์ความนึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
     3. การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความเข้าใจ  
จึงจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำและสามารถไปใช้การเรียนรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ได้ การเรียนรู้ 
ที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเองนั้นมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและจดจำได้ดี 
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     4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีความสำคัญ หากผู้เรียนเข้าใจ 
และมีทักษะในเรื่องนี้แล้วจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และคำตอบต่าง ๆ 
ที่ตนต้องการได้ 
     5. การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน คือ การเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    นรรัชต์ ฝันเชียร (2561, ออนไลน์) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ (Child Center Learning) คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความ
สนใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งต่างจากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทั่วไปที่เน้นให้เด็กศึกษาหาความรู้จากการสอนของครูโดยตรง แนวการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบนี้เกิดข้ึนจากความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ได้ตามของตัวเอง แต่แตกต่างที่ความต้องการ ความสนใจและความถนัด รวมไปถึงทักษะ 
ต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงไม่ควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียว ควรมีความหลากหลาย 
และตอบสนองได้กับเด็กทุกกลุ่ม 
   จากการที่นักวิชาการกล่าวมาข้างต้นสามารถ สรุปได้ว่า หลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวแสดงออก  
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
โดยครูมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 

  4. ทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
    ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลักการที่ได้ผ่านกระบวนการรวบรวมแนวคิด
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนจนเกิดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นจึงได้มีนักวิชาการนำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
     กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2555, หน้า 55-58); สมชาย  รัตนทองคำ  
(2556, หน้า 19-29) และสมจิต  จันทร์ฉาย (2557, หน้า 35) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
      1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีความเชื่อและแนวคิดพ้ืนฐานคือ 1) พฤติกรรมทุกอย่างเกิดข้ึนโดยการ
เรียนรู้ได้และสังเกตได้ 2) พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนที่เป็นอิสระหลาย
อย่าง 3) การเสริมแรงช่วยทำให้พฤติกรรมเกิดข้ึนได้ นักจิตวิทยาที่ยึดถือทางพฤติกรรมนิยม  
จึงแบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
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       1.1 respondent behavior หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดข้ึน
ได้ด้วยสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าเกิดขึ้นมนุษย์ก็จะเกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองสิ่งเร้านั้น 
ทฤษฎีที่จะอธิบายการเรียนรู้ประเภทนี้ว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข 
แบบคลาสสิก (Classical Conditioning theory)” ซ่ึง Pavlov ได้ทำการทดลองกับสุนัข 
โดยสร้างเงื่อนไขว่าก่อนที่จะให้อาหารแก่สุนัขจะต้องทำการสั่นกระดิ่งก่อนทุกครั้งต่อเนื่อง 
ไปจนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดลองโดยสั่นกระดิ่ง
แต่ไม่ให้อาหารแก่สุนัข ผลจากการกระทำนี้ปรากฏว่าสุนัขมีน้ำลายไหลตลอดเวลา จากการ
ทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าเสียงกระดิ่งเป็นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขไว้ 
       1.2 operant behavior หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลหรือ
สัตว์แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา โดยปราศจากสิ่งเร้าที่แน่นอนและพฤติกรรมนี้มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงเรียนทฤษฎีนี้ว่า operant conditioning theory ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิด
จากกระบวนการเรียนรู้และการเชื่อมโยงความรู้ โดยที่ Thorndike ได้ทำการศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้แบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้า stimulus-respones นี้ด้วยการเสริมแรง และได้ตั้ง
ชื่อการทดลองนี้ว่า “กล่องปัญหา” โดยทำการทดลองจับแมวมาใส่ไว้ในกรง แล้วนำอาหาร
มาวางไว้ข้างนอกกรง ทำการสังเกตพฤติกรรมพบแมวเดินไปเดินมาภายในกรงอย่างกระวน
กระวายเพื่อพยายามที่จะหาทางออกมากินอาหาร และในช่วงระยะเวลาหนึ่งบังเอิญไปถูก
สลักติดกับประตูทำให้สลักหลุดทำให้แมวเดินออกมากินอาหารได้ จากการทดลองในครั้ง 
ต่อ ๆ มานั้นแมวสมารถท่ีจะสามารถจะเปิดสลักประตูได้เองและจะใช้เวลาน้อยลงในการที่จะ
หาทางออกมากินอาหารเนื่องจากแมวรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะออกมาได้ จากการทดลองนี้
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของคนและสัตว์จะกระทำพฤติกรรมซ้ำ ถ้าการกระทำนั้นมีความพึง
พอใจ โดยพฤติกรรมในการแสดงออกนี้เป็นไปในลักษณะของการกระทำแบบลองผิดลองถูก 
      2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism) 
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ สนใจที่จะศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด และการรับรู้
ของบุคคลในช่วงที่เค้ากำลังเรียนรู้ว่า ในการรับรู้มีการจัดระบบการเรียบเรียง ความรู้ 
ความจำจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาให้เป็นแบบแผน หรือโครงสร้างเพ่ือการพัฒนาด้านสมอง 
(Cognitivism Development) และโครงสร้างเพ่ือการพัฒนาด้านสมอง (Cognitivism 
Development) และสติปัญญาอย่างไร รวมทั้งได้นำเอาความรู้ความเข้าใจ และความจำที่
เก็บไว้มาใช้กับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไร นักจิตวิทยาคนสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
       2.1 Bruner ได้แบ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของ
มนุษย์เป็น 6 ลักษณะ คือ 1) บุคคลที่จะมีสติปัญญาเพ่ิมมากข้ึนได้ในขณะนั้น ๆ ก็คือการ
ได้รับสิ่งเร้า และตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กำลังเกิดขึ้น โดยจะไม่มีการเชื่องโยงความรู้เดิมหรือ
ความคิดท่ีผูกพันตามประสบการณ์ที่ผ่านมา 2) สติปัญญาของบุคคลจะมีความเจริญเติบโต 
ได้นั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภายในตนเอง กับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นซึ่งจะ
แปรเปลี่ยนให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่เป็นความรู้ติดตัวสามารถนำไปใช้ได้  
3) ความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลจะทำให้มีความสามารถ 
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ในการที่จะพูดจาสื่อสารกับผู้อ่ืน โดยใช้คำพูดที่ถูกต้องตามกาลเทศะและมีทักษะในการรับรู้ 
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างตรงความหมายได้ 4) ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาของ
บุคคลนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการจัดการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
อย่างเป็นระบบระเบียบและวิธีการ 5) ครูต้องมีความสามารถในด้านของภาษาเพ่ือถ่ายทอด
ให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 6) การพัฒนา
สติปัญญาเกิดขึ้นได้จากการที่บุคคลสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภท
สิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะ การค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (discovery learning) 
       2.2 Piaget ได้เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยรุ่น เขาได้กล่าวว่าพัฒนาการต่าง ๆ ของมนุษย์ นั้นเริ่มต้น
จากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตนเอง โดยเมื่อมีสิ่งเร้าใหม่
เกิดข้ึนก็จะทำให้เกิดการดูดซับโครงสร้างทางด้านความคิด (Assimilation) นั้น เพ่ือให้เข้ากับ
ประสบการณ์เดิมได้อย่างเหมาะสม หรือจะทำให้เกิดการผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง (Accommodation) ต่าง ๆ จากประสบการณ์เดิมให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ 
จนเข้าสู่สมดุล สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยที่พัฒนาการทางสติปัญญาตามวัยนั้น 
แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้น คือ 1) ขั้นประสาทรับรู้ และการเคลื่อนไหว (Sensori-motor)  
เริ่มตั้งแต่ช่วงอายุแรกเกิดจนกระทั่งถึง 2 ปี จะอยู่ในช่วงระยะของการปรับตัวให้มีปฏิกิริยา 
ต่อสภาพจริงรอบ ๆ ตัวที่เป็นรูปธรรม เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา 
กับสัญลักษณ ์ซึ่งข้ันนี้จะเกิดการเรียนรู้ได้น้อยมาก 2) ขั้นปฏิบัติการคิด (Preoperational)  
จะเริ่มตั้งแต่อายุ 2 ปีจนกระทั่งถึง 7 ปี โดยที่เด็กในวัยนี้จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง  
ไม่สามารถท่ีจะให้เหตุผลและคิดย้อนกลับในสิ่งที่เกิดข้ึนได้ 3) ขั้นคิดด้วยรูปธรรม 
(Concrete operational) จะมีอายุตั้งแต่ 7-11 ปี เด็กวัยนี้สามารถคิดแยกแยะ คิดย้อนกลับ
ไปกลับมาได้ ยอมรับความคิด ยอมรับฟังผู้อื่นและรู้จักการให้เหตุผล 4) ขั้นการปฏิบัติด้วย
นามธรรม (Formal operational) อยู่ระหว่างช่วงอายุ 11-14 ปี เด็กวัยนี้จะมีความคิดเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น โดยสามารถท่ีจะตั้งสมมติฐานสืบเสาะค้นหา เข้าใจความสัมพันธ์ทางทฤษฎี 
และจะอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนได้ Piaget ยังได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่ทำให้ขัดต่อการ
พัฒนาทางสติปัญญา ได้แก่ วุฒิภาวะและประสบการณ์ โดยที่วุฒิภาวะจะทำให้เกิดความ
พร้อมในการเรียนรู้ แต่ถ้าวุฒิภาวะไม่พร้อมก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
หรือในด้านประสบการณ์ ถ้าผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับ 
ความรู้ใหม่เข้าด้วยกันได้ ผู้เรียนก็จะเกิดความไม่พร้อมในการเรียนรู้ตามไปด้วย 
      3. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) กลุ่มนี้
จะคำนึงถึงความเป็นบุคคล โดยจะมองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่ว่ามนุษย์เกิดมา
พร้อมกับความดีที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด มีความรับผิดชอบสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคม และจะไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
นักจิตวิทยาคนสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
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       3.1 Maslow ได้เสนอทฤษฏีความต้องการของมนุษย์ ซึ่งได้
กล่าวว่าโดยธรรมชาติแล้ว มนษุย์เกิดมาเป็นคนดี มีความดีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและพร้อมที่
จะทำในสิ่งที่ดี ถ้าความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ การเรียนรู้หรือการ
แสดงพฤติกรรมเกิดจากแรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และมนุษย์ทุกคนสามารถท่ีจะ
เรียนรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย ของตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากความต้องการข้ันต่ำสุดไปจนกระทั่ง
ความต้องการข้ันสูงสุด อันได้แก่ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สอน 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ  
4) ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง 5) ความต้องการที่จะตระหนัก 
ในความสามารถของตนเองหรือรู้จักตนเอง 6) ความต้องการที่จะรับรู้และที่จะเข้าใจ  
7) ความต้องการทางด้านสุนทรียะ โดยที่ความต้องการในขั้นหนึ่งต่ำกว่าเมื่อได้รับการ 
ตอบสนองแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีความสามารถท่ีจะ 
กระทำได้ 
       3.2 Combs มีความเชื่อว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคล
เป็นผลมาจากการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมในช่วงนั้นและเวลานั้น โดยจะแสดงออกถึงพฤติกรรม
การเรียนรู้นั้นควรจะชักจูงให้ผู้เรียนปรับความเชื่อ ทัศนคติ และการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ต่างไปจาก
เดิมได้ เข้าจึงเห็นว่างานของครูนั้นควรเป็นไปในลักษณะของผู้อำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้เรียน คอยกระตุ้นให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ร่วมคิด มากกว่าการเป็นเพียงการตั้ง
ข้อกำหนด การปั้นผู้เรียน การบังคับขู่เข็ญ การเยินยอ หรือการช่วยเหลือเด็กให้ทำตามคำสั่ง
ของครูเท่านั้น จากทฤษฎีของคอมบ์สที่ กล่าวมาแล้วนั้นสามารถเสนอลักษณะที่ดี ของครูได้ 
คือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความคิดในเชิงบวกกับตนเอง และผู้อื่น ทำงานเสมือนหนึ่งเป็น
เพ่ือนร่วมงานกับนักเรียน มีความศรัทธาและเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้
และสามารถประสบความสำเร็จ และสามารถประยุกต์หลักการทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
      4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Eclecticism) นักทฤษฎี
การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้ได้ ได้แก่ Gagne โดยนำทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎี 
พุทธินิยม มาผสมผสานกันจึงทำให้เกิดทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย เนื่องจากความรู้ 
มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดลึกซึ้ง  
แต่บางประเภทมีความซับซ้อนมากจำเป็นต้องใช้ความสามารถข้ันสูง ซึ่ง Gagne จึงได้เสนอ 
ทฤษฎีเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ คือ การให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก 
รับรู้ในความแตกต่างของการรับรู้สิ่งเร้า  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีในตัวของบุคคล  
การเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความรู้ในด้านของภาพอย่างต่อเนื่องถูกต้อง และการที่ผู้เรียน 
มีความคิดรวบยอดจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
     Sawettaporn tanwancharoen (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง 
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นทฤษฎีที่ยังมีการนำมาใช้เป็น
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวาง สำหรับในบทนี้ขอนำเสนอทฤษฎี 
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การเรียนรู้และการสอนที่สำคัญ 4 ทฤษฏี ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม  
และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน โดยแต่ละทฤษฏีจะนำเสนอแยกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่เป็นแนวคิดหรือหลักการของทฤษฏี และส่วนที่เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฏี 
นั้น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
      1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
       นักคิดและนักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมีมุมมองต่อ
ธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลาง คือ ไม่ดี ไม่เลว และให้ความสนใจพฤติกรรมของ
มนุษย์มาก เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดสามารถวัด สังเกตได้ และเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยทฤษฎี 
ที่สำคัญ 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ ทฤษฎีการวางเงื่อนไข  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 1) การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 2) การวางเงื่อนไขของวัตสัน  
3) การวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง 4) การวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ และทฤษฎีการเรียนรู้ 
ของฮัลล์ ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
        1.1 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s 
connectionism) 
         ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนักจิตวิทยาชาว
อเมริกันที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  
ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกและมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนกว่า 
จะพบรูปแบบการตอบสนองที่ให้ผลที่พึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้
รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายามใช้รูปแบบการตอบสนอง
นั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถสรุปกฎการเรียนรู้ที่สำคัญ 
จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ ได้ดังนี้ 
          1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

          2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)  
การเรียนรู้ที่คงทนจะเกิดจากการฝึกหัดหรือกระทำซ้ำบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ 

          3. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (Law of Use and 
Disuse) ถ้ามีการนำความรู้ที่เคยเรียนรู้ไปแล้วไปใช้บ่อย ๆ จะทำให้การเรียนรู้เกิดความ
คงทน แต่หากความรู้ที่เคยเรียนไปไม่ได้ถูกนำไปใช้จะทำเกิดการลืม 

          4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect)  
เมื่อบุคคลได้รับผลจากการเรียนรู้ที่พึงพอใจจะทำให้อยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผล 
ที่ไม่พึงพอใจก็จะไม่อยากเรียนรู้ 
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         การนำแนวคิดของทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สามารถทำได้ดังนี้ 
          1. ผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อมหรือการสร้าง
ความพร้อมให้แก่ผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความรู้เดิมที่จำเป็นก่อนเริ่ม
บทเรียนใหม่ เช่น การให้ผู้เรียนมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเริ่มบทเรียน การสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการทบทวนความรู้เดิม 

          2. ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกทักษะที่สำคัญ 
และจำเป็นบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 

          3. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ 
ในสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อย ๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

          4. หลังจากท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
จุดประสงค์ที่ผู้สอนกำหนดแล้วผู้สอนควรให้คำชมเชยหรือรางวัลที่ทำให้ผู้เรียนพึงพอใจต่อสิ่ง
ที่ได้กระทำในการร่วมกิจกรรมการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากข้ึน
และทำให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ 

        1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory) 
         ทฤษฎีการวางเงื่อนไข สามารถแบ่งตามลักษณะของ
การวางเงื่อนไขออกเป็น 4 ทฤษฎีย่อย ประกอบด้วย ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง และทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบปฏิบัติการ 
          1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 
(Classical conditioning) 
         ทฤษฎี พาฟลอฟ (Pavlov) การวางเงื่อนไข 
แบบคลาสสิกเสนอ ได้ทำการทดลองใช้ผงเนื้อบดเป็นสิ่งเร้าตามธรรมชาติหรือสิ่งเร้าที่ไม่วาง
เงื่อนไข (unconditioned stimulus) กับสุนัข พบว่าผงเนื้อบดสามารถทำให้สุนัข 
น้ำลายไหลได้ ต่อมาพาฟลอฟได้นำผงเนื้อบดมาเป็นสิ่งเร้าคู่กับเสียงกระดิ่ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งเร้า
ตามธรรมชาติและสุนัขจะไม่มีน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง เขาพบว่าสุนัขจะน้ำลายไหล
เมื่อใช้เมื่อใช้ผงเนื้อบดและเสียงกระดิ่งมาเป็นสิ่งเร้าคู่กัน ต่อมาเขาพบว่าเมื่อใช้สิ่งเร้าทั้งสอง
คู่กันหลาย ๆ ครั้ง แล้วตัดสิ่งเร้าตามธรรมชาติ (ผงเนื้อบด) ออกเหลือแต่เสียงกระดิ่ง 
อย่างเดียว ก็ยังพบว่าสุนัขก็ยังน้ำลายไหล แสดงว่า การเรียนรู้ของสุนัขเกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างเสียงกระดิ่งและพฤติกรรมน้ำลายไหล ดังนั้นเขาจึงสรุปว่าการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต
สามารถเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (conditioned stimulus) ได้กฎการ
เรียนรู้จากทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของของพาฟลอฟ สามารถนำแนวคิดของ
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ ไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนรู้
สามารถทำได้ดังนี้ 
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          1. ผู้สอนควรนำสิ่งเร้าที่เป็นความต้องการทาง
ธรรมชาติของผู้เรียนมาใช้คู่กับสิ่งเร้าที่มีเง่ือนไขเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เช่น  
การให้รางวัลเมื่อผู้เรียนสามารถทำได้ตามจุดประสงค์ที่ครูกำหนด 
          2. การที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใด 
ผู้สอนอาจใช้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหลายแบบพร้อมกับสิ่งเร้าที่ผู้เรียนชอบตามธรรมชาติ เช่น 
การให้สิทธิพิเศษในการไปพักก่อนคนอ่ืน หรือการให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้เรียนที่สามารถทำได้
ตามจุดประสงค์ท่ีครูกำหนด 

          3. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนที่มีความ
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้วจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
เพราะมีการถ่ายโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 
          4. ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใด 
ผู้สอนไม่ควรใช้สิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างเดียวนานเกินไปเพราะจะทำให้พฤติกรรมการ
ตอบสนองลดลงเรื่อย ๆ เช่น ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลา ผู้สอนอาจตั้ง
เงื่อนไขว่าเมื่อผู้สอนเข้ามาในห้องเรียนจะมีการทดสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนไปในครั้งแล้ว 
ในตอนต้นชั่วโมงทุกครั้ง หากผู้สอนทำอย่างสม่ำเสมอ ผู้เรียนจะสนองตอบโดยเข้าเรียนตรง
เวลา แต่ถ้าผู้สอนเข้ามาในห้องแล้วไม่ได้ทดสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอ
ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะทำให้เกิดการลดภาวะของการตอบสนองต่อพฤติกรรมแบบนี้ได้ 
         ทฤษฏีการวางเงื่อนไขของวัตสัน วัตสัน (Watson) 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ทำการทดลองเก่ียวกับการวางเงื่อนไขโดยให้เด็กคนหนึ่งเล่นกับ
หนูขาวในขณะที่เด็กกำลังจะจับหนูขาวเขาก็ทำให้เกิดเสียงดังโดยใช้ค้อนตีแท่งเหล็กซึ่ง 
อยู่ด้านหลังของเด็กจนเด็กตกใจและร้องไห้ หลังจากนั้นเด็กจะกลัวและร้องไห้เมื่อเห็น 
หนูขาว ต่อมาเขาทดลองโดยให้แม่กอดเด็กไว้แล้วนำหนูขาวมาให้เด็กดูหลังจากนั้นเด็ก 
ก็จะค่อย ๆ คลายจากความกลัวหนูขาว จากการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปเป็นกฎ 
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสันได้ดังนี้ 
          1. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นสิ่งที่
สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้า 
ตามธรรมชาติ 
          2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ใด ๆ สามารถ
ลดพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้า 
ตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

         การนำแนวคิดของทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้ดังนี้ 
          1. ผู้สอนควรสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิด
กับผู้เรียนโดยใช้สิ่งเร้าที่เหมาะสมกับภูมิหลังและความต้องการของผู้เรียนควบคู่ไปกับสิ่งเร้า
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ที่วางเงื่อนไข เช่น ถ้าผู้เรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นได้ดี ผู้สอนควรยกย่องชมเชย ให้รางวัล 
หรือให้เพ่ือปรบมือให้ จะช่วยผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น  

          2. ผู้สอนสามารถลบพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
ของผู้เรียนได้โดยใช้สิ่งเร้า ตามธรรมชาติหรือสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขมาช่วย เช่น ถ้าผู้เรียน
ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเรียนไม่เข้าใจ ผู้สอนควรปรับวิธีสอนโดยทำให้เข้าใจง่ายขึ้น 
และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้มาซักถามได้อย่างเป็นกันเองจนผู้เรียน
สามารถเรียนเข้าใจมากข้ึนและชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
   3) ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง (Contiguous conditioning) 
    กัทธรี (Guthrie) นักจิตวิทยาชาวอเมริกาได้ทำการทดลองวางเงื่อนไข
โดยปล่อยแมวที่หิวจัดเข้าไปในกล่องปริศนาซึ่งมีเสาเล็กๆ อยู่ตรงกลางและมีกระจกที่ประตู
ทางออก ที่เสาในกล่องจะมีกลไกสำหรับเปิดประตู แล้วนำปลาแซลมอนวางไว้นอกกล่อง  
การทดลองพบว่า แมวบางตัวใช้การกระทำหลายแบบเพ่ือจะออกจากกล่อง แต่แมวบางตัว 
ใช้วิธีเดียวก็สามารถออกจากล่องได้ กัทธรี อธิบายว่า แมวจะใช้การกระทำครั้งสุดท้าย 
ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบแผนและยึดไว้สำหรับการแก้ปัญหาครั้งต่อไป และการเรียนรู้ 
เมื่อเกิดข้ึนแล้วแม้เพียงครั้งเดียวก็นับว่าได้เรียนรู้แล้วไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก 

   4) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ (Operant Conditioning) 
    สกินเนอร์ (Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีความเห็นว่าทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟนั้นจำกัดอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็น
ส่วนน้อยของมนุษย์ พฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองไม่ใช่เกิดจากการ
จับคู่ ระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับสิ่งเร้าเก่าตามการอธิบายของพาฟลอฟ สกินเนอร์ได้อธิบายว่า 
“พฤติกรรม” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ซึ่งเขาเรียกย่อ ๆ ว่า A–B–C ซ่ึงทั้ง 3 ส่วน
จะดำเนินต่อเนื่องกันไปโดยสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นก่อนจะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรม และนำไปสู่ผล
ที่ได้รับ 

    สกินเนอร์ได้ทำการทดลองวางเงื่อนไขโดยสร้างกล่องสำหรับทำการ
ทดลองขึ้น ซึ่งเรียกว่า Skinner Boxes ประกอบด้วย ภาชนะสำหรับใส่อาหาร คันโยก 
หลอดไฟ โดยคันโยกและภาชนะท่ีใส่อาหารนั้นเชื่อมติดกัน การทดลองเริ่มโดยการจับหนู 
ไปใส่ลงไปในกล่องทดลอง เมื่อหนูหิวจะวิ่งวนไปเรื่อย ๆ และไปเหยียบถูกคันโยกก็จะมี 
อาหารตกลงมาทำให้หนูเกิดการเรียนรู้ว่า การเหยียบคันโยกจะได้รับอาหาร ครั้งต่อไปเมื่อ
หนูหิวก็จะตรงไปเหยียบคันโยกทันที ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ถือว่าหนูตัวนี้เกิดการเรียนรู้ 
แบบการลงมือกระทำเอง การทดลองดังกล่าว สามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
การวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์ ได้ดังนี้ 
     1) การกระทำใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน
อีก ส่วนการกระทำที่ไม่มีการเสริมแรงจะลดลงและหายไปในที่สุด 

     2) การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนทำให้การตอบสนองคงทนกว่า 
การเสริมแรงที่คงท่ีหรือตายตัว 



43 

     3) การลงโทษทำให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว 

     4) การให้แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่อมีการกระทำพฤติกรรม 
ที่ต้องการได้จะสามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้ 
    การนำแนวคิดของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้ดังนี้ 
     1) ในระหว่างที่มีการเรียนการสอน ผู้สอนควรให้การเสริมแรงแก่
ผู้เรียนทันทีเมื่อผู้เรียนสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนอง
ในการเรียนรู้ให้มากข้ึนเรื่อย ๆ 

     2) การเปลี่ยนรูปแบบการเสริมแรงจะช่วยให้การตอบสนองของ
ผู้เรียนคงทน เช่น ถ้าผู้สอนชมผู้เรียนที่ตอบถูกว่า “เก่งมาก” ทุกครั้ง ผู้เรียนจะเห็น
ความสำคัญของแรงเสริมน้อยลง ผู้สอนควรเปลี่ยนเป็นแรงเสริมแบบอ่ืนบ้าง เช่น ยิ้ม  
พยักหน้า หรือปรบมือให้ 
     3) การลงโทษที่รุนแรงมีผลเสียมากกว่าผลดี ผู้เรียนอาจไม่ได้
เรียนรู้สิ่งที่ผู้สอนต้องการเลย ผู้สอนควรใช้วิธีการงดการเสริมแรงเม่ือผู้เรียนมีพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น เมื่อไม่มีการตอบสนองผู้เรียนจะหยุด 
พฤติกรรมนั้นไปเองในที่สุด 

     4) ถ้าต้องการปลูกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน ผู้สอนควร
ให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนทันทีเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ผู้สอนต้องการ 
เช่น การให้คะแนน การให้การให้คำชมเชย การให้เกียรติ การเชิญให้แสดงตัวหน้าชั้น  
เป็นต้น 

        1.3 ทฤษฏีการเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull’s Systematic 
Behavior Theory) 
         ฮัลส์ (Hull) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ใช้หลักการ
ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการสร้างทฤษฏีทางจิตวิทยาอย่างมีระบบซึ่งเป็นแบบ S-R คือ  
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูป 
ของสมการคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลส์ เริ่มจากการ
ตั้งสมมติฐานโดยใช้กระบวนการอนุมาน (Deductive Process) ก่อนแล้วจึงทดลอง 
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานและเมื่อสมมติฐานใดที่เป็นจริงเขาก็ได้ตั้งเป็นทฤษฎีต่อไป 

         สมมุติฐานแรกของฮัลล์ คือ การที่มนุษย์และสัตว์ 
จะเกิดการเรียนรู้ได้ต้องมีการสร้างแรง ขับ (Drive) ได้แก่ ความหิว ความกระหาย เป็นต้น  
ซึ่งเขากล่าวว่า การแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้มากหรือน้อยเกิดจากผลคูณระหว่างแรงขับ 
(Drive) กับอุปนิสัย (Habit) ของบุคคลนั้นเมื่อได้รับการเสริมแรง สามารถเขียนเป็นสมการ 
ได้ว่า 
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          B = D x H 

      เมื่อ   B     แทน    พฤติกรรม (Behavior) 
                                           D    แทน    แรงขับ (Drive) 
                                            H     แทน     นิสัย (Habit) 
         การเรียนรู้จะเพ่ิมข้ึนเป็นระยะและจะมีการสะสม
เพ่ิมข้ึนไปเรื่อย ๆ ในลักษณะที่เป็นกระทำอย่างต่อเนื่องกัน การเสริมแรงจะทำให้การเรียนรู้
เพ่ิมระดับมากข้ึน แต่ในบางครั้งอัตราการเพิ่มของแต่ละคนอาจมีความไม่สม่ำเสมอ มีทั้งขึ้น
และลง เพราะมีตัวแปรหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ เช่น เนื้อหาวิชาที่เรียน  
ความพร้อมของผู้เรียน แรงขับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นต้น 

         ฮัลล์ (Hull) ได้ทำการทดลองโดยฝึกหนูให้กดคาน 
โดยแบ่งหนูเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะให้อดอาหารนาน 24 ชั่วโมง และมีการกำหนดแบบแผน
ในการเสริมแรงแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มกดคาน 5 ครั้ง จึงได้อาหาร ไปจนถึงกลุ่มที่
กด 90 ครั้ง จึงจะได้อาหาร และอีกพวกหนึ่งทดลองแบบเดียวกันแต่อดอาหารเพียง 3 ชั่วโมง 
ผลปรากฏว่า ยิ่งให้หนูอดอาหารนาน คือ มีแรงขับมาก จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ความเข้มของนิสัย (Habit)  กล่าวคือ จะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะรับสัมผัส 
(receptor) กับอวัยวะแสดงออก (effector) เข้มแข็งขึ้น ดังนั้นเมื่อหนูหิวมาก จึงมีพฤติกรรม 
กดคานเร็วขึ้น จากการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ทฤษฏีการเรียนรู้ 
ของฮัลล์ ได้ดังนี้ 
           1) กฎแห่งการยับยั้งปฏิกิริยา (Law of 
Reactive Inhibition) ถ้าร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า การตอบสนองหรือการเรียนรู้จะลดลง 

           2) กฎแห่งการจัดลำดับกลุ่มนิสัย (Law of 
Habit Hierarchy) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น แต่ละคนจะมีการตอบสนองต่าง ๆ กัน  
ในระยะแรกการแสดงออกจะมีลักษณะง่าย ๆ แต่เมื่อเกิดการเรียนรู้มากข้ึนก็สามารถแสดง 
การตอบสนองในระดับที่ซับซ้อนได้ 
           3) สมมติฐานของการใกล้จะบรรลุเป้าหมาย 
(Goal Gradient Hypothesis) เมื่อผู้เรียนยิ่งใกล้บรรลุเป้าหมายจะมีสมรรถภาพในการ
ตอบสนองมากขึ้น การเสริมแรงที่ให้ในเวลาใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายจะช่วยทำให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

         การนำแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สามารถทำได้ดังนี้ 
          1) ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควร
คำนึงถึงความพร้อมความสามารถ และเวลาที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีท่ีสุด 

          2) ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรให้
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองตามระดับความสามารถของ
ตน เนื่องจากผู้เรียนมีระดับของ ความสามารถไม่เท่ากัน 
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          3) การให้การเสริมแรงในช่วงที่ผู้เรียนทำได้ใกล้ 
ถึงเป้าหมายมากที่สุดจะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
         นอกจากนี้ฮัลล์ ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่จำเป็นในการ
เรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 
          1) ความสามารถ (Capacity) ในการเรียนรู้ 
ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน 

          2) การจูงใจ (Motivation) จะช่วยให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยการสร้างแรงขับ (Drive) ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 

          3) การเสริมแรง (Reinforcement) จะช่วยทำ
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี จำนวนครั้งของการเสริมแรงจะมีผลมากกว่าปริมาณของการเสริมแรง 
ที่ให้ในแต่ละครั้ง 

          4) ความเข้าใจ (Understanding) การเรียนรู้
โดยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะช่วยให้สามารถนำความรู้มาแก้ปัญหา 
ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์เดิม 

          5) การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of 
Learning) การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยการเรียนรู้ในอดีต จะทำให้สามารถนำ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ 
          6) การลืม (Forgetting) เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ 
และไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้นั้น จะทำให้เกิดการลืมได้ 
         อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นักจิตวิทยาการศึกษา 
กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์มาก เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็น
ได้ชัด สามารถวัด และทดสอบได้ โดยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้าและการตอบสนอง  

         จากที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าทฤษฎี
การเรียนรู้นั้นเป็นทฤษฎีที่ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้เหมาะสม
กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยที่ครูมีส่วนสำคัญอย่างมากใน
การที่จะอำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การสร้างสิ่งเร้ากระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระหายอยากท่ีจะเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านของกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการร่วมมือร่วมใจในรูปแบบ
ของกระบวนการกลุ่ม การใช้เกม การจำลองสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหา  
และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
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   4.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    รูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นมีวิธีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกันหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  
และระดับความสามารถในการรับรู้ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
     กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ (2555, หน้า 11) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โดยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) เป็นการจัดการเรียน 
การสอนโดยให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ผู้เรียนจะคิด วิเคราะห์ปัญหา  
ตั้งสมมติฐาน อันเป็นที่มาของปัญหาและหาทางทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้เรียนจะต้องมี 
ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ มาก่อน เพ่ือจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่  
โดยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักได้ หากพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ จะต้อง
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองในการดำเนินการสอน ผู้สอนจะต้องนำปัญหาที่เป็น
ความจริงมาเขียนเป็นกรณีศึกษาหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องดำเนินการ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
      1. ทำความเข้ากับศัพท์บางคำหรือแนวคิดบางอย่างใน 
สถานการณ์นั้น ๆ  
      2. ระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ 
      3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
      4. ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ 
      5. ทดสอบสมมติฐานและจัดลำดับความสัมพันธ์ 
      6. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
      7. รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  
ด้วยตนเอง 
      8. สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ให้พร้อมทั้งทดสอบ 
      9. สรุปผลการเรียนรู้และหลักการที่ได้จากการศึกษาปัญหา 
     ชัยยนต์  เพาพาน (2556, หน้า 1-8) ได้เสนอรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 
      1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : 
PBL) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้
จากการทำงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และการแก้ปัญหาเป็นหลัก มีลักษณะสำคัญคือ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนแสวงหา
ข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ประเมินผลการเรียนรู้
โดยประเมินจากสถานการณ์จริง และการลงมือปฏิบัติ 
      2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) ใช้วิธีในการ
เรียนรู้แตกต่างกัน เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถ ความสนใจเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็น
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ที่จะต้องมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจัดการเรียนในกลุ่มใหญ่สามารถตอบสนอง
ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ เช่นเทคนิคการใช้ Concept Mapping มีหลักการให้
ตรวจสอบความคิดของผู้เรียนว่าคิดอะไร เข้าใจสิ่งที่เรียนอย่างไรแล้วแสดงออกโดยนำ 
มโนทัศน์ ในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้มาจัดระบบ จัดลำดับและเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละ
มโนทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเป็นกรอบแผนผังมโนทัศน์ขึ้น เทคนิค 
Learning Contracts คือสัญญาที่ผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันกำหนดเพื่อใช้เป็นหลักยึดในการ
เรียนว่าจะเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด และใช้เกณฑ์อะไรในการประเมิน และเทคนิค Know-
Want-Learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ผสมผสานกับการใช้ Mapping 
ความรู้เดิม เทคนิคการร่ายงานหน้าชั้นที่ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมานำเสนอหน้า
ชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผู้ฟังด้วย 
      3. การสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self –Study) 
การเรียนรู้แบบนี้ ให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดการเรียนรู้ 
เป็นรายบุคคล และการใช้กระบวนการกลุ่ม มีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ 
       3.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry 
Instruction) คือกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ โดยผู้สอนตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
ทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง 
สรุปเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง 
       3.2 การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบ หรือความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนจะเป็น
ผู้สร้างสถานการณ์ในลักษณะที่ผู้เรียนจะเผชิญกับปัญหา ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นผู้เรียนจะใช้
กระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาหรือปัญหานั้น เช่น ผู้เรียนจะศึกษาปัญหา  
ทางชีววิทยาก็จะใช้วิธีเดียวกับนักชีววิทยา หรือผู้เรียนจะศึกษาปัญหาประวัติศาสตร์ก็จะใช้
วิธีการ เช่นเดียวกับนักประวัติศาสตร์ศึกษา ดังนั้น จึงเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
กระบวนการเหมาะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ก็สามารถใช้กับวิชาอ่ืน ๆ ได้  
ในการแก้ปัญหานั้นผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพื่อให้ได้
ข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น 
       3.3 การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) 
กระบวนการที่ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนกระบวนการ มีขั้นตอน  
มีเหตุผลด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นมีการกำหนดปัญหา วางแผนปัญหา ตั้งสมมติฐาน 
เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
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       3.4 การเรียนรู้เชิงประสบประสบการณ์ (Experiential 
Learning) คือกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนมาบูรณาการเพ่ือสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น 
      4. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) เป็นการ
เรียนรู้ที่มีความเชื่อว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัยประสบการณ์แห่งชีวิตที่ได้รับ
เพ่ือค้นหาความจริง มีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลาย  
ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนินมได้ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบ 
และมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล 
เป็นกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธีเรียน
และรู้วิธีคิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ 2. กลุ่มที่เน้นการสร้างความรู้โดยอาศัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นกลุ่มที่เน้นว่า ความรู้ คือ ผลผลิตทางสังคม โยมีข้อตกลงเบื้องต้น
คือ ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน และปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคม ประวัติศาสตร์มีผลต่อการ
เรียนรู้ ครูจึงต้องมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ทฤษฎีสรรคนิยม ไม่ใช้
วิธีการสอนแต่จะใช้การตีความทฤษฎีแล้วจึงนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดสร้างความรู้ด้วยตนเอง ใช้ทักษะการแก้ปัญหา 
การเชื่อมโยงความคิด ความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ผู้สอนเป็นผู้แนะนำ อำนวยความสะดวก  
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสภาพที่เป็นจริง 
      5. การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning)  
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหา
สาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง โดยสถานศึกษาต้องร่วมมือกับชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  
เริ่มตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมินผล 
    จากการที่นักวิชาการได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นมีรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยสามารถจัดให้ผู้เรียน 
ได้ด้วยการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่เน้นทักษะด้านกระบวนการคิด ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ การสอนแบบ
โครงงาน ซึ่งครูสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจความสามารถ 
และความพร้อมของผู้เรียน โดยให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  5. องค์ประกอบความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ในหมวด 4 แนวการจัด 
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การศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุไว้ในมาตรา 22 และ 24 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 8 – 10) ดังนี้ 
     มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
     มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
      (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึก 
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
      (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
      (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
      (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553, หน้า 13-14)  
และคอนสะหวัน ไชยชมพู (2558, หน้า 32-33) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบความสำเร็จในการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญว่า ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วิเคราะห์ได้จากตัวบ่งชี้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 9 ข้อ และตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้
ของครู 10 ข้อ ไว้ดังนี้ 
     ตัวบ่งชี้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2. นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีของตนเอง 
      3. นักเรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม 
      4. นักเรียนได้ฝึกอย่างหลาหลายและสร้างจินตนาการตลอด 
จนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
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      5. นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาได้
ด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อื่น 
      6. นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข 
      7. นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง 
      8. นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน 
      9. นักเรียนได้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเองยอมรับผู้อ่ืนตลอดจน
ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 
      1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
      2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรง
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
      3. ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตา
แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
      4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออก 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
      5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหัด ฝึกทำ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
      6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มและสังเกต
ส่วนดีและส่วนด้อยของนักเรียน 
      7. ครูใช้สื่อการสอนที่ฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบ
ความรู้ 
      8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์
จากชีวิตจริง 
      9. ครูฝึกฝนกริยามารยาทและวินัยนักเรียน 
      10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 
    ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558, หน้า 9-10) ได้นำหลักแนวคิดของ  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, 
30-31) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่แสดงว่าความสำเร็จในกระบวนการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญไว้ โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่วิเคราะห์จากสาระทฤษฎีการเรียนรู้  
5 ทฤษฎี ผ่านการกลั่นกรองและวิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียน 
การสอน สามารถใช้การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  
เมื่อใดก็ตามที่มีตัวบ่งชี้เหล่านี้เกิดข้ึน ถือว่าจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว 
ซึ่งมีตัวบ่งชี้ของนักเรียน 9 ข้อ และตัวบ่งชี้ของครู 10 ข้อ ดังนี้ 
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     ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียน ดังนี้  
      1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2. นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีของตนเอง 
      3. นักเรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม 
      4. นักเรียนได้ฝึกอย่างหลาหลายและสร้างจินตนาการตลอดจน
ได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
      5. นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหา 
ได้ด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืน 
      6. นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข 
      7. นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง 
      8. นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน 
      9. นักเรียนได้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเองยอมรับผู้อ่ืนตลอดจน
ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ตัวบ่งชี้การสอนของครู ดังนี้ 
      1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
      2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรง
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
      3. ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตา
แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
      4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออก 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
      5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหัด ฝึกทำ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
      6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มและสังเกต
ส่วนดีและส่วนด้อยของนักเรียน 
      7. ครูใช้สื่อการสอนที่ฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบ
ความรู้ 
      8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์
จากชีวิตจริง 
      9. ครูฝึกฝนกริยามารยาทและวินัยนักเรียน 
      10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 
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    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ม.ป.ป., หน้า 14-16) 
ได้ให้แนวทางในการพิจารณา ความสำเร็จในการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีดังต่อไปนี้ 
     เมื่อพิจารณาผู้เรียน 
      1. ผู้เรียนสร้างความรู้ (Construction) รวมทั้งสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง 
      2. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ (Process Skills) คือ 
กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
      3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation)  
และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
      4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) 
      5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ (Application) 
     เมื่อพิจารณาผู้สอน 
      1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่เอง 
(Construction of the New Knowledge) 
      2. ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ (Process Skills) คือ 
กระบวนการคิด (Thinking Process) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) และสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
      3. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) คือ 
มีส่วนทั้งด้านปัญญา กาย อารมณ์และสังคม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  
กับท้ังสิ่งมีชีวิตและกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น หนังสือ สถานที่ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
      4. ผู้สอนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทิ้งบรรยากาศ 
ทางกายภาพและจิตใจเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข (Happy Learning) 
      5. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะ กระบวนการ  
ขีดความสามารถศักยภาพของผู้เรียนและผลผลิตจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) 
      6. ผู้สอนพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ (Application) 
      7. ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
(Facilitator) คือ เป็นผู้จัดประสบการณ์รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็น
แนวทางสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือผู้สอนที่เป็นอำนวยความสะดวกนั้นมีบทบาทดังนี้ 
       7.1 เป็นผู้นำเสนอ (Presenter) 
       7.2 เป็นผู้สังเกต (Observer) 
       7.3 เป็นผู้ถาม (Asker) 
       7.4 เป็นผู้ให้การเสริมแรง (Reinforce) 
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       7.5 เป็นผู้แนะนำ (Director) 
       7.6 เป็นผู้สะท้อนความคิด (Reflector) 
       7.7 เป็นผู้จัดบรรยากาศ (Atmosphere Organizer) 
       7.8 เป็นผู้จัดระเบียบ (Organizer) 
       7.9 เป็นผู้แนะแนว (Guide) 
       7.10 เป็นผู้ประเมิน (Evaluator) 
       7.11 เป็นผู้ไห้คำชื่นชม (Appraiser) 
       7.12 เป็นผู้กำกับ (Coacher) 
    สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (2556,  
หน้า 5-7) และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ม.ป.ป.,  
หน้า 11) ได้กล่าวสรุปความหมายของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญว่า ผู้สอนจึงต้อง 
คำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 
     1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
     2. การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
     3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
     4. การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
     5. ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
     6. การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ 
     7. การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
     8. การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยการปฏิบัติจริง 
     9. การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
     10. การมีจุดมุ่งหมายของการสอน 
     11. ความเข้าใจผู้เรียน 
     12. ภูมิหลังของผู้เรียน 
     13. การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
     14. การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร (Dynamic) กล่าวคือมีการ 
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ 
รูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิค และวิธีการ 
     15. การสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป 
     16. การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
   จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์
องค์ประกอบความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากแนวคิด
ของนักการศึกษาหลายท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 สังเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
           เป็นสำคัญ 

องค์ประกอบความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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1. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 √ √ √  √  4 40 

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบ
ความถนัดและวิธีของตนเอง 

 √ √ √    3 30 

3. ผู้เรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่ม 

 √ √ √  √  4 40 

4. ผู้เรียนได้ฝึกอย่างหลากหลาย
และสร้างจินตนาการตลอดจน 
ได้แสดงออกอย่างชัดเจน 
และมีเหตุผล 

 √ √ √    3 30 

5. ผู้เรียนได้รับการเสริมแรง 
ให้ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาได้
ด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อื่น 

 √ √ √  √  4 40 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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6. ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรม 
ตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 
อย่างมีความสุขและฝึกปฏิบัติได้ 

 √ √ √  √  4 40 

7. ผู้เรียนได้ฝึกค้น รวบรวม
ข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง 

√  √ √ √   4 40 

8. ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัย 
และรับผิดชอบในการทำงาน 

  √ √ √   3 30 

9. ผู้เรียนได้ฝึกประเมินปรับปรุง
ตนเองยอมรับผู้อื่นตลอดจน
ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

  √ √ √   3 30 

10. ผู้สอนเตรียมการสอน 
ทั้งเนื้อหาและวิธีการ 

√  √ √ √ √ √ 6 60 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร  

(2
55

3)
 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
์ จ

ุฬา
ลง

กร
ณ์ม

หา
วิท

ยา
ลัย

 (2
55

3)
 

คอ
นส

ะห
วัน

 ไช
ยช

มพู
 (2

55
8)

  

ชัย
วัฒ

น์ 
 ส

ุทธ
ิรัต

น์ 
(25

58
)  

สำ
นัก

วิช
าก

าร
แล

ะป
ระ

มว
ลผ

ล 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฎ

ร้อ
ยเ

อ็ด
 (2

55
6)

 

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
ทค

โน
โล

ยีร
าช

มง
คล

สุว
รร

ณภ
ูม ิ

(ม
.ป

.ป
.) 

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

แล
ะง

าน
ทะ

เบ
ียน

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏเ

พช
รบ

ุรี (
ม.

ป.
ป.

) 

คว
าม

ถี่ 
ร้อ

ยล
ะ 

11. ผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ 
เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 70 

12. ผู้สอนเอาใจใส่นักเรียน 
เป็นรายบุคคล และแสดงความ
เมตตาแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

  √ √ √ √ √ 5 50 

13. ผู้สอนจัดกิจกรรม 
และสถานการณ์ให้ผู้เรียน 
ได้แสดงออกและคิด 
อย่างสร้างสรรค์ 

√ √ √ √ √   5 50 

14. ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ฝึกหัด ฝึกทำ และฝึกปรับปรุง
ตนเอง 

  √ √ √   3 30 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร  

(2
55

3)
 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
์ จ

ุฬา
ลง

กร
ณ์ม

หา
วิท

ยา
ลัย

 (2
55

3)
 

คอ
นส

ะห
วัน

 ไช
ยช

มพู
 (2

55
8)

  

ชัย
วัฒ

น์ 
 ส

ุทธ
ิรัต

น์ 
(25

58
)  

สำ
นัก

วิช
าก

าร
แล

ะป
ระ

มว
ลผ

ล 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฎ

ร้อ
ยเ

อ็ด
 (2

55
6)

 

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
ทค

โน
โล

ยีร
าช

มง
คล

สุว
รร

ณภ
ูม ิ

(ม
.ป

.ป
.) 

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

แล
ะง

าน
ทะ

เบ
ียน

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏเ

พช
รบ

ุรี (
ม.

ป.
ป.

) 

คว
าม

ถี่ 
ร้อ

ยล
ะ 

15. ผู้สอนส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
และสังเกตส่วนดีและส่วนด้อย 
ของผู้เรียน 

√  √ √ √ √ √ 6 60 

16. ผู้สอนใช้สื่อการสอน 
ที่ฝึกการคิด การแก้ปัญหา 
และการค้นพบความรู้ 

√ √ √ √ √   5 50 

17. ผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้
หลากหลายและเชื่อมโยง
ประสบการณ์จากชีวิตจริง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 70 

18. ผู้สอนฝึกฝนกริยามารยาท
และวินัยผู้เรียน 

  √ √ √   3 30 

19. ผู้สอนสังเกตและประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

√ √ √ √ √   5 50 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร  

(2
55

3)
 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
์ จ

ุฬา
ลง

กร
ณ์ม

หา
วิท

ยา
ลัย

 (2
55

3)
 

คอ
นส

ะห
วัน

 ไช
ยช

มพู
 (2

55
8)

  

ชัย
วัฒ

น์ 
 ส

ุทธ
ิรัต

น์ 
(25

58
)  

สำ
นัก

วิช
าก

าร
แล

ะป
ระ

มว
ลผ

ล 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฎ

ร้อ
ยเ

อ็ด
 (2

55
6)

 

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
ทค

โน
โล

ยีร
าช

มง
คล

สุว
รร

ณภ
ูม ิ

(ม
.ป

.ป
.) 

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

แล
ะง

าน
ทะ

เบ
ียน

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏเ

พช
รบ

ุรี (
ม.

ป.
ป.

) 

คว
าม

ถี่ 
ร้อ

ยล
ะ 

20. ผู้สอนจัดการเรียนรู้ 
ให้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 √      1 10 

21. ผู้สอนจะต้องคำนึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 √    √ √ 3 30 

22. ผู้สอนจะต้องมีความเมตตา
กรุณาต่อผู้เรียน 

     √ √ 2 20 

23. ผู้สอนคำนึงถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน 

     √ √ 2 20 

24. ผู้สอนตระหนักถึงเวลา 
ที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ 

     √ √ 2 20 

25. ผู้สอนมีจุดมุ่งหมาย 
ในการสอน 

     √ √ 2 20 

26. ผู้สอนมีความเข้าใจผู้เรียน      √ √ 2 20 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบความสำเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร  

(2
55

3)
 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
์ จ

ุฬา
ลง

กร
ณ์ม

หา
วิท

ยา
ลัย

 (2
55

3)
 

คอ
นส

ะห
วัน

 ไช
ยช

มพู
 (2

55
8)

  

ชัย
วัฒ

น์ 
 ส

ุทธ
ิรัต

น์ 
(25

58
)  

สำ
นัก

วิช
าก

าร
แล

ะป
ระ

มว
ลผ

ล 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฎ

ร้อ
ยเ

อ็ด
 (2

55
6)

 

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
ทค

โน
โล

ยีร
าช

มง
คล

สุว
รร

ณภ
ูม ิ

(ม
.ป

.ป
.) 

สำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

แล
ะง

าน
ทะ

เบ
ียน

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏเ

พช
รบ

ุรี (
ม.

ป.
ป.

) 

คว
าม

ถี่ 
ร้อ

ยล
ะ 

27. ผู้สอนคำนึงถึงภูมิหลัง 
ของผู้เรียน 

     √ √ 2 20 

28. ผู้สอนไม่ยึดวิธีการสอน
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

     √ √ 2 20 

29. ผู้สอนสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัว
ผู้เรียนมากเกินไป 

     √ √ 2 20 

    จากตาราง 2 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพิจารณาเลือกความถี่ตั้งแต่ระดับ 5  
หรือร้อยละ 50 ขึ้นไป และเรียงลำดับตามตารางสังเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทั้งหมด 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ผู้สอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 2) ผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3) ผู้สอนเอาใจใส่นักเรียนเป็น
รายบุคคล และแสดงความเมตตาแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 4) ผู้สอนจัดกิจกรรมและสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 5) ผู้สอนส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากกลุ่มและสังเกตส่วนดีและส่วนด้อยของผู้เรียน 6) ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่ฝึกการคิด  
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การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 7) ผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเชื่อมโยง 
ประสบการณ์จากชีวิตจริงและ 8) ผู้สอนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับ ดังนี้ 
     การเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการ
เตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
       คอนสะหวัน ไชชมพู (2558, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่า  
การเตรียมการสอน หมายถึง การเตรียมตัวของผู้สอนล่วงหน้า ตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร  
วางแผนการสอน ทำแผนการสอน เตรียมเนื้อหา เตรียมกิจกรรม การเตรียมสื่อการเรียน 
การสอน บันทึกการสอน เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลและการเตรียมอ่ืน ๆ ล่วงหน้า 
ที่จะทำให้การสอนดำเนินไปด้วยดีตามแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       คอนสะหวัน ไชชมพู (2558, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน ตามกระบวนการที่ครูจัดทำ
ขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อแนะนำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยอาศัยวิธีสอน 
และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ 
       นคร ข้าวซอย. (2559, ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า  
การวางแผนการสอน คือ การเตรียมการในการจัดการเรียน การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การคัดเลือกเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผล อย่างมีระบบระเบียบ และเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานกำหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนของครูอันจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การเตรียมการสอน 
หมายถึง ผู้สอนมีการวางแผนและเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาตรงตามหลักสูตร โดยเตรียม
วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 
     1. การวางแผนและเตรียมการสอนของครู หมายถึง ครูมีการ
เตรียมการสอนที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร โดยเตรียมวิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความแตกต่างของนักเรียน 
     2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง 
ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีกระตุ้นปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้ 
     3. การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง  
หมายถึง ครูดูแล เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เมตตาต่อศิษย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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     4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถฝึกหัด ฝึกทำ  
และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
     5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 
ภายในกลุ่มหมายถึง ครูใช้กิจกรรมหรือสื่อการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการค้นหาคำตอบ  
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนภายในกลุ่ม 
     6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง  
หมายถึง นักเรียนสามารถเรียนรู้จากใช้แหล่งเรียนรู้มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงในชีวิต 
     7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน หมายถึง การมี 
กิจกรรมที่ส่งเสริมกริยามารยาทให้กับนักเรียน 
     8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน หมายถึง การจัด 
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจของตนเอง 
    ซึ่งตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียนและตัวบ่งชี้ของครูที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของพฤติกรรมครูและนักเรียนที่ส่งผลถึงกัน ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะประสบความสำเร็จได้นั้น ครูจะต้องทราบถึง
ความสำคัญ และใช้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

  6. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
   6.1 ความหมายของบทบาท และบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
    คำว่าบทบาทนั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้  
     ดวงกมล  กิ่งจำปา (2555, หน้า 12) ได้สรุปความหมายของ
บทบาทว่า บทบาทจะเป็นตัวกำหนดการแสดงออกพฤติกรรม และหน้าที่ที่ทุกคนแสดง
ออกมา หากการแสดงออกนั้นไม่เป็นไปตามบทบาทของคนนั้นแล้วอาจทำให้พฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม และอาจจะเสียผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้ 
     ธนิตา  รัตนพันธ์ (2555, หน้า 10) กล่าวว่า บททบาทหมายถึง 
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของบุคคลตามอำนาจหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งการกระทำหรือการ
ปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพเป็นอยู่ของบุคคลและความคาดหวังของสังคม โดยบทบาทนั้นจะ
มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนหากสภาพของบุคคลเปลี่ยนไปบทบาทท่ีมีอยู่จะเปลี่ยนแปลง 
ตามไปด้วย ยิ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับสังคมมากเท่าใดบทบาทก็จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้นด้วย  
     เอส พี รอบบินส์ (S.P. Robbins, 1998 อ้างถึงใน จอมพงศ์  
มงคลวนิช, 2556, หน้า 183) ได้ให้ความหมายของบทบาทว่า แบบแผนพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในบุคคล บุคคลหนึ่งตำแหน่งหน้าที่หนึ่ง ๆ ในหน่วยงานสังคมนั้น 
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    จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง 
พฤติกรรมที่สังคมคาดหวังซึ่งพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ และตำแหน่ง จากการ
แสดงออกของแต่ละบุคคล ตามท่ีบุคคลดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยได้รับความ
คาดหวังจากสังคม และผู้อ่ืนลงความเห็นว่าเขาต้องทำสิ่งที่เรียกว่าบทบาทหน้าที่ ซึ่งกำหนด
ไว้ควบคู่กับตำแหน่งที่บุคคลนั้นได้รับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะของความเป็น
ผู้นำในสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องแสดงออกถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ จึงกล่าวสรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทำ ที่แสดงออกตามตำแหน่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   6.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    6.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
     การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี 
และมีความสุข จึงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนถือว่า
เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดที่จะพาให้เกิดผลสำเร็จ  
      อุไรลักษณ์  วิบูลญ์ธนมาศ (2555, หน้า 21-26) ได้กล่าวถึง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า การส่งเสริม การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  
ความชำนาญ ทัศนคติประสบการณ์ และการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในหน่วยงาน
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
       1. ด้านการเตรียมการสอน 
       2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
       4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
       5. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
      ประทวน  บุญรักษา (2557, หน้า 6) ได้กล่าวถึงบทบาท 
และภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษามีดังนี้ 
       1. เป็นผู้นำด้านการศึกษา ผู้บริหารควรมีหน้าที่รับผิดชอบ
ความก้าวหน้าทางวิชาการของสถานศึกษาซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ เจตคติ มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด ซึ่งการเป็นผู้นำทางวิชาการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ 
ตนเองก่อน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ส่วนในระดับสถาบันต้องส่งเสริมให้บุคลากรใน 
สถานศึกษาแสวงหาความรู้ และรู้จักผลิตใช้งานวิจัยมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
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สร้างจริยธรรมทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้จะต้องมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด 
       2. เป็นผู้นำการสั่งการ การบริหารสถานศึกษาเหมือนกับ
การบริหารองค์การอ่ืน ๆ ทั่วไปที่ต้องมีการจัดองค์การเป็นแผนก ซึ่งต้องมีการอำนวยการสั่ง
การให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานไปได้ และที่สำคัญจะต้องแบ่งงาน และมอบหมายงาน 
ให้เหมาะสม มีความเป็นธรรม และมีบทบาทในการสั่งการเพ่ือแก้ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
       3. เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือดำเนินงานของสถานศึกษา
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรที่สำคัญ
อย่างหนึ่งในการบริหารซึ่งจะต้องให้เพียงพอทั้งปริมาณคุณภาพทั้งการจัดการเรียนรู้ 
และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
       4. เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์การ เนื่องจาก
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องสร้างให้มีข้ึนเพ่ือให้สังคมได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
ในด้านต่าง ๆ  
      สิรินภา จงทำมา (2559, บทคัดย่อ) ได้สรุปผลงานวิจัยไว้ว่า 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญของโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
มีปัจจัย 5 ด้าน ดังนี้ 
       1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       2. ด้านการส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
       3. ด้านการพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
       4. ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ 
       5. ด้านการจัดระบบนิเทศภายใน กำกับติดตามประเมินผล 
     จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสรุปได้
ว่า ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่ม
ตั้งแต่กำหนดนโยบาย กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องแสดงบทบาทท่ีสำคัญในด้านการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นงาน
หลักท่ีสำคัญในสถานศึกษา อีกท้ังยังต้องแสดงบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากร 
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดสรรทรัพยากรในการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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    6.2.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้ 
      ทัสนี  วงศ์ยืน (2555, หน้า 42-43) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้บริหารในฐานะผู้นำทางวิชาการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยใช้ระบบการบริหารสถานศึกษา 
แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นการให้ความสำคัญกับผู้เรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรม
ภายในสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินการ  
การประเมินผล การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่วนสามารถอยู่ร่วมกังคม 
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขได้ 
      เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2555, หน้า 32) ได้กล่าวว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประการ ได้แก่  
เป็นผู้จัดระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้นิเทศ และเป็นผู้กำกับ  
ติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
       1. บทบาทในการจัดระบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  
การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน จัดโครงสร้างระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติ ด้วยการจัดหน่วยงานเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนรู้ จัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ตามความสามารถ และความถนัด กำหนดช่องทาง
ในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วงงานต่าง ๆ 
       2. บทบาทเป็นผู้สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดผล ประเมินผล 
การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคลากรในการ
ทำงาน การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
       3. บทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก คือ จัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งวิทยาการปราชญ์ภายในท้องถิ่น จัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
       4. บทบาทในการเป็นผู้นิเทศ การดำเนินการนิเทศสร้าง
ความตระหนักให้แก่ผู้สอน เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนให้เป็นผู้วางแผนการ
จัดการเรียนรู้อีกท้ังเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้วางแผนการนิเทศ 
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ร่วมกับผู้สอน จัดให้มีกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาผู้สอนตามความต้องการและความ 
สมัครใจ 
       5. บทบาทในการเป็นผู้กำกับติดตาม ประเมินผล ได้แก่ 
วางแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล การสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ กำหนด
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการประเมินผล ดำเนินการกำกับติดตาม ประเมินผล 
อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
      วาสนา บูระพา (2557, หน้า 41) ได้สรุป บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษามี 5 ประการ คือ  
       1. บทบาทผู้อำนวยความสะดวก 
       2. บทบาทผู้ประเมิน 
       3. บทบาทผู้คาดการณ์ 
       4. บทบาทผู้ให้คำปรึกษา 
       5. บทบาทผู้สนับสนุน 
     จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการ
สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน 
ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดัง ตาราง 3 

ตาราง 3 การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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1. การวางแผนจัดการเรียน √ √ √ 3 30 
2. การพัฒนาครูและบุคลากร √ √ √ 3 30 
3. การส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ √ √ √ 3 30 
4. การประเมินผล 

 
√ √ 2 20 

5. การรักษาระเบียบวินัย √  √ 2 20 
6. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง √  √ 2 20 
7. การสร้างเครือข่าย √ √ √ 3 30 
8. การจัดสรรทรัพยากร √ √ √ 3 30 
9. การบริหารหลักสูตร √ √ √ 3 30 
10. สิ่งอำนวยความสะดวก  √  1 10 
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 จากตาราง 3 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ บทบาทของผู้บริหารส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ
บริบทการศึกษา และเลือกความถ่ีตั้งแต่ระดับ 3 จึงสรุปได้ว่าความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหารนั้นมีส่วนสำคัญในการที่จะต้องกำหนดนโยบาย และร่วมกับคณะครูในการจัดทำ
แผนงานของสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนาครู และบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่
จะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการภายในสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ได้
ประสบผลสำเร็จผู้บริหารควรจัดให้มีการนิเทศกำกับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 3) ด้านการจัดบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  
4) ด้านการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของ
สถานศึกษา 5) ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 6) ด้านการจัดสรรทรัพยากร โดยการ
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์ หรือการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละด้านมี
รายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับ ดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ไว้ดังนี้ 
    เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555, หน้า 21) ได้กล่าวถึง ภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนในการบริหาร
จัดการศกึษาให้สอดคล้องกัน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างแท้จริง 
    ทัศนีย์  วงศ์ยืน (2555, หน้า 29) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้นำที่สำคัญในสถานศึกษาดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้วางแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
การเป็นนักวางแผนและกำหนดทิศทางงานวิชาการ เป็นนักจัดองค์กร เป็นผู้ประสานงาน 
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมาย และทิศทางการทำงานร่วมกัน  
เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน และสามารถทำงานร่วมกับ 
เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง 
    อุไรวรรณ  ฉัตรสุรางค์ (2555, หน้า 32-33) การวางแผนการจัดการ
เรียนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกาจะต้องมีบทบาทร่วมกับครูในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน 
การกำหนดความต้องการจำเป็นต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนการสอนทุกด้าน การจัดทำโครงการ กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม งบประมาณ 
รวมถึงการวางมาตรการผลักดันเพื่อให้งานหรืโครงการสำเร็จเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรลุวัตถุประสงค์ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทุกคนที่เก่ียวข้อง 
ได้ตระหนักรู้ และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จากการที่นักวิชาการกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมและประสานงานให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จัดทำโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนวางแผนงานด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
  2. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ไว้ดังนี้ 
    เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2555, หน้า 43) ได้กล่าวถึง แนวทางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยวิธีการนิเทศว่าเป็นวิธีการที่จะพัฒนาครูได้เป็น 
อย่างดีด้วยวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรใหม่ตั้งแต่ก่อนปฏิบัติงาน รวมถึงการนิเทศเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในระหว่างปฏิบัติงานโดยสามารถจัดการนิเทศ
เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยหรือรายบุคคลได้ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถนิเทศได้หลายรูปแบบ เช่น
การประชุม การสอนแนะ การให้คำปรึกษาหารือ การศึกษาดูงาน การสาธิต การเยี่ยม 
ชั้นเรียน การสังเกตการณ์สอน การศึกษาเป็นรายกรณี เป็นต้น 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการ
วิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การแสวงหาความรู้ความจริงเชิงธรรมชาติ จากปรากฏการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ หรือพฤติกรรมของผู้เรียน โดยผู้สอนเป็น
ผู้วิจัยและมีผู้เรียน ผู้บริหาร หรือครูผู้ร่วมสอนมีส่วนร่วมในการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเรียนในบริบทของชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ที่ละเอียด รอบคอบ และลึกซึ้งซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
ของเนื้อหา สาระวิชา และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
    ชำนาญ  แสงจันทร์ (2558, หน้า 42) ได้เสนอวิธีการจัดการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ว่าประกอบด้วย 1) กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือสังเกตการณ์การ
ทำงานของครูประเมินผลการสอน กระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 2) การให้
คำแนะนำปรึกษา โดยเทคนิคการสอนแนะแนว 3) การให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ คือ  
การมอบหมายเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไปศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำความรู้ 
มาถ่ายทอดให้แก่คณะครู 
 จากที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นแล้วแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้หลายวิธี ทั้งการให้ความรู้ การฝึกทักษะ ฯลฯ 
ซึ่งสรุปได้ว่าวิธีการพัฒนาครู และบุคลากรประกอบด้วย การนิเทศภายในสถานศึกษา  
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน   
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  3. ด้านการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการจัดบรรยากาศ  
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
    ประยงค์  เนาวบุตร (2556, หน้า 2-14) ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายสูงสุด
ของการจัดการเรียนรู้ก็คือการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้ครูใช้รูปแบบและ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดชั้นเรียน โดยส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างบรรยากาศด้านกายภาพภายใน 
ชั้นเรียน ได้แก่ การจัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ ป้ายแสดงผลงาน สิ่งประดับตกแต่งภายใน
ห้องเรียน ที่สอดคล้อง เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น โดยจัดให้มีสวนหย่อม  
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร มุมส่งเสริมการอ่าน และลานกีฬาไทย 
    วนิดา ปุณปิตตา (2561, หน้า 11) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบผู้เรียน ทั้งที่เป็น รูปธรรมและนามธรรมส่งผลต่อ
ผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดีก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน 
    Mcvey (1989, อ้างถึงใน สิปราง เจริญผล, 2556, หน้า 32)  
ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแสงสว่าง  
เสียง สี เฟอร์นิเจอร์ บริเวณที่ว่าง ของสถานที่ที่จัดการเรียนรู้ ส่วนสภาพแวดล้อมด้าน
นามธรรม ก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา หรือบรรยากาศในการจัดการชั้นเรียนนั่นเอง 
   จากการที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ครูใช้รูปแบบและกลยุทธ์
ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร  
โดยการให้กำลังใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน ส่งเสริม
ให้ครูตกแต่งห้องเรียนให้มีสีสันสวยงาม มีมุมหนังสือ มุมสื่อ อุปกรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ให้ห้องเรียนมีแสงสว่างและอุณหภูมิที่เหมาะสม จัดให้มีสนามกีฬา  
สนามเด็กเล่น สถานที่พักผ่อน และห้องสมุด ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
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  4. ด้านการบริหารหลักสูตร 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้ 
    โอลิเวีย และกอร์ดอน (Oliva and Gordon, 2013, pp. 197 – 351 
อ้างถึงใน ประยงค์ เนาวบุตร, 2556, หน้า 22) กล่าวว่า การบริหารหลักสูตร มีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
     1. ขั้นเตรียมการ หรือขั้นวางแผน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
นำหลักสูตรไปใช้ มีกิจกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ ได้แก่ การศึกษาหลักสูตร
ระดับชาติ การจัดทำเอกสารหลักสูตร แนวทางการใช้หลักสูตร การจัดเตรียมสื่อการจัดการ
เรียนรู้ จัดเตรียมเครื่องมือ แบบประเมินผลการเรียนรู้ การจัดประชุมชี้แจงครู  
และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร เป็นต้น 
     2. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยมีกิจกรรม 
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม การทำวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการสอน การช่วยเหลือผู้เรียน 
ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น 
     3. ขั้นประเมินผลหลักสูตร เป็นขั้นตรวจสอบเพื่อค้นหาคุณค่าของ
หลักสูตร และผลลัพธ์ของหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ เช่น การประเมิน
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำข้ึนในด้านกระบวนการจัดทำ องค์ประกอบของหลักสูตร 
และกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนรู้ของครู ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
การรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ การนำผลการประเมิน 
ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในด้านกระบวนการจัดทำ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ของครู และการประเมินผลนักเรียน เป็นต้น 
    สุรศักดิ์  ราศี (2557, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
หลักสูตรว่า การบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดการ การดำเนินงาน การควบคุม ส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
โดยใช้ทรัพยากรในการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ในขณะเดียวกันการบริหารหลักสูตรจะให้ประสบผลดี จำเป็นต้องนำเอา จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรในแต่ละระดับเป็นเป้าหมายที่สำคัญ การดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกอย่าง
ต้องนำเข้าสู่เป้าหมายนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบริหารหลักสูตรจะเก่ียวพันกับบุคคลและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการบริหารหลักสูตรจึงเป็นการให้ความรู้ 
จัดให้มีการอำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ใช้ควบคุมดูแล ประเมินผลในเรื่องที่ครอบคลุม 
หรือสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ จะประกอบด้วย 
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     1. การวางแผนบริหารหลักสูตร 
     2. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดหาวัสดุหลักสูตร 
และการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 
      3. การรับนักเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดแผนการเรียน การจัด
ตารางเรียนและตารางสอน การใช้อาคารสถานที่งบประมาณทางวิชาการการเลือกแบบเรียน 
การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น และการประเมินผลการเรียน เป็นต้น 
      4. งานบริการเสริมงานวิชาการสื่อการสอนและห้องสมุดการ 
แนะแนวการพัฒนาบุคลากรทางการสอน การนิเทศการพัฒนาและปรับปรุงงานทางวิชาการ 
     5. การพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 จากที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการบริหารหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการเปิดโอกาสให้ครู 
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาออกแบบหลักสูตร ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร วางแผนการใช้หลักสูตร 
มีการประชุมสร้างความเข้าใจก่อนนำหลักสูตรไปใช้ จัดให้มีระบบการนิเทศ และกำกับ
ติดตามการใช้หลักสูตร 
  5. ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนไว้ดังนี้ 
    กาญจนา เอียดสุย (2560, หน้า 72) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกำหนดแนวนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากนั้นผู้ปกครองยังเสนอแนะถึงการที่สถานศึกษาจัดทำคู่มือการศึกษา สารสนเทศของ
โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนทราบเรื่องราวภายในโรงเรียน อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง 
 จากที่นักวิชาการกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทบาทผู้บริหารในด้านการ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
กำหนดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองในทุกห้องเรียน จัดการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาไปถึงผู้ปกครองและชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 



71 

  6. ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
   มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการจัดสรรทรัพยากรไว้ดังนี้ 
    จิตติมา  อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 5) ได้กล่าวว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการจัดการกับบุคลากรในองค์การ เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณภาพเข้าสู่องค์การและเพ่ือให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ให้อยู่กับองค์การได้ในระยะยาวกิจกรรมที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่  
การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์  
    จักรกฤษณ์ พุทธะ (2556, หน้า 29) ได้กล่าวสรุปว่า ทรัพยากร
ประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่สนับสนุนด้านการบริหารการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาท 
ในกระบวนการบริหารทรัพยากร เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
ช่วยอำนวยความสะดวก ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  
    หวน  พินธุพันธ์ (2556, หน้า 16 – 17) ได้ให้ความหมายของ
ทรัพยากรการศึกษาว่า ทรัพยากรทางการศึกษาก็คือคน วัตถุสิ่งของ และการจัดการ  
ที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยผ่านการบริหารที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษาซึ่งความสำคัญของทรัพยากรการศึกษา มีดังนี้ 
     1. ทำให้สถานศึกษาดำเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและได้ผลตามมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
     2. เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ 
     3. เป็นการช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา
     4. เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้กิจกรรมของสถานศึกษา
ดำเนินไปได้ 
     5. มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการดำเนินภารกิจของสถานศึกษา 
ทั้งด้านของปริมาณและคุณภาพ 
   จากที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสม การใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสอดรับนโยบายและสนองความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุน 
ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 การนำเสนอบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 นี้เป็นข้อมูลปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้ (สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2563, ออนไลน์) 

  1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.1. ขนาดและท่ีตั้ง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ประกอบด้วยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รวม 6 อำเภอ ได้แก่  อำเภอท่าอุเทน  
 อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
     ทิศเหนือ      ติดอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
     ทิศตะวันออก  ติดแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
          ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้น 
          พรมแดน  
     ทิศใต้        ติดอำเภอเมืองนครพนม  
     ทิศตะวันตก   ติดอำเภอกุสุมาลย์อำเภออากาศอำนวย  
          และอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตั้งอยู่ที่
ถนนศรีสงคราม–ท่าดอกแก้ว บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม 
    พ้ืนที่และระยะทาง ทั้ง 6 อำเภอ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวม 2,829.49 ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากแต่ละอำเภอ 
ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีดังนี้ 
     จาก อําเภอบ้านแพง  ระยะทาง 45 กิโลเมตร  
     จาก อําเภอนาทม   ระยะทาง 40 กิโลเมตร  
     จาก อําเภอท่าอุเทน  ระยะทาง 42 กิโลเมตร  
     จาก อําเภอโพนสวรรค์  ระยะทาง 62 กิโลเมตร  
     จาก อําเภอนาหว้า   ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
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ภาพประกอบ 2 แผนที่แสดงเขตบริการ สพป. นครพนม เขต 2 
ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2  
file:///C:/Users/Wiwat/Desktop/%E0%B8%99%E0%B8%9E2.pdf 

  2. นโยบายด้านการจัดการศกึษา 
   2.1. สภาพการบริหารการจัดการศึกษา     
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    พ.ศ. 2546 โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในจังหวัดนครพนม  ดังนี้  
     1. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสงคราม 
อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม   
     2. สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ 
ศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอ 
นาทม สภาพการจัดการศึกษาใน 6 อำเภอ ในพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดระบบการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งดำเนินการ 3 รูปแบบ 
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    การศึกษาในระบบ 2 ระดับ  คือ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
    การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยภาคเอกชน 2 แห่ง 
    การศึกษานอกระบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถ
แบ่งเป็นระดับตามการศึกษาในระบบได้ กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ คือ รายวิชา  
หรือกลุ่มวิชาที่ผู้เรียนได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมตามความต้องการแต่อาจเป็นการเก็บ 
รวบผลการเรียนรู้สะสมไว้เพื่อเทียบเป็นระดับโดยใช้การศึกษาในระบบเป็นหลักในการเทียบ   
    การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์  สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อืน่ ๆ สามารถนำความรู้ 
ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในระบบได้เป็นรายวิชาหรือเทียบเป็นระดับ การศึกษาตาม
ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้ได้ตลอดชีวิตผู้เรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด
   2.2. ภารกิจหลัก   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
     1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
     2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้
หน่วยงานรับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าว 
     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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     6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษา    
     7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
     9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
     10. ประสานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
และคณะที่ทำงานด้านการศึกษา 
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
     12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 

  3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา นโยบายสู่การปฏิบัติ    
   3.1 วิสัยทัศน์  
    “สพป.นครพนม เขต 2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
จดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มาตรฐานระดับ สากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติย่างยั่งยืน”    
   3.2 พันธกิจ     
    3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล    
    3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    
    3.2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมี 
ส่วนร่วมการบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
    3.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
อย่างยั่งยืน 
   3.3 เป้าหมาย  
    3.3.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการทีเ่หมาะสมตามวัยมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 
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    3.3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
    3.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
    3.3.4 สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ 
สู่ระดับมาตรฐานสากล 
    3.3.5 มีเครือข่ายในการบริหารจัดการ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    3.3.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีและระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
    กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นไทยและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 จากบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สรุป
ได้ว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีการจัดระบบการศึกษา
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงดำเนนิการ 3 รูปแบบ  
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีวิสัยทัศน์ คือ สพป.นครพนม เขต 2 บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มาตรฐานระดับ สากล บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติย่างยั่งยืน  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 
  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหาร 
   อุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ (2555, หน้า 97) ได้ทำการวิจัยเรื่องบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป กับผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ต่ำกว่า 5 ปี และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 – 10 ปี มีบทบาทใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ในด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอน และด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
   พัสนีย์  นันตาและคณะ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญของ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านความเป็นผู้ใฝ่รู้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาชีพ และมนุษยสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ชนัญชิดา  กาสิชัย (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 3 สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ด้านที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านที่แสดงออกถึงการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผล รองลงมาคือด้านการ
เตรียมการและด้านการดำเนินการ โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงแล้วจะมีแนวโน้มและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับสูง และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 180) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารของ
โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ  
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน และ ด้านบรรยากาศ 
และวัฒนธรรมองค์การ ตามลำดับ 
   วาทิตยา  ราชภักดี (2561, หน้า 229) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุม่บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
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ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้าน การพัฒนาบุคลากร และด้าน
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ตามลำดับ 
 
  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
   นิลุบล โตไทยะ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องสภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนมไพร  
จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นครูประถมที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ  
41 ปีขึ้นไป ด้านประสบการณ์สอน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.71  
ซึ่งครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
   ณัฐชาญ  ยางเครือ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  
ที่มีระดับชั้น ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์สอนต่างกัน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ที่ระดับ .01 
   คำพอ แสงจันโท (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการและกีฬา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ในโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาเมืองไกสอนพมวิหาน 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมี ความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถูกต้องตาม รูปแบบ 
สอดคล้องกับสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้ระบุ พฤติกรรมที่
สามารถวัดได้ประเมินได้ ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้าน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
เสริมสร้างให้เกิดทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่กำหนดให้อย่างครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับดี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ 
ระดับชั้นและวัย 
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 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
   แว็กเนอร์ (Wagner, 1999, อ้างถึงในโชติมา กลิ่นบุปผา, 2554,  
หน้า 65) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน 
โรงเรียน พบว่า การบริหารสถานศึกษานั้นผู้บริหารจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของ
ทรัพยากรที่พอเพียง และมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยดำเนินต่อไป
อย่างไม่หยุดนิ่ง 
   Ray, Julie Ann (2000, p. 267 อ้างถึงใน อุไรวรรณ ฉัตรสุภางค์, 2551, 
หน้า 73) ได้ทำการวิจัยเรื่องทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของครูชนบทและครูในเมือง 
และผลกระทบเก่ียวกับวิธีนำไปปฏิบัติพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลมากท่ีสุดในการ 
ที่จะกำหนดนโยบาย และการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างครูภายในสถานศึกษา 
และเพ่ือนร่วมงาน  
   Catharine F. Bishop, Michael I. Caston, and Cheryl A. King 
(2014, p. 46) ได้ทำการศึกษาการจัดสภาพห้องเรียน พบว่าการจัดการบรรยากาศ  
และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีส่วนทำให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการตัดสินใจที่ดี และมีผลการเรียนที่พัฒนาขึ้นด้วย 
   Debra Korte, Nicholas Reitz, and Shelly J. Schmidt (2016,  
p. 23) ได้ทำการวิจัยเรื่องการใช้สื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
การอาหาร และโภชนาการผลการวิจัยพบว่าผู้สอนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และในภาพรวมของผู้เรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกร้อยละ 75 เห็นควรจะใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ต่อไป 
   จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แสดงให้เห็นว่า ระดับปัจจัยทางการบริหารโดยส่วนมากพบว่าระดับปัจจัยทางการบริหาร 
อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งการบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ
นั้นผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 
และการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร  
4 ด้าน ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ  2) บรรยากาศของสถานศึกษา 3) นโยบายการบริหารที่นำไปสู่
การปฏิบัติ 4) การทำงานเป็นทีม ซึ่งปัจจัยทางการบริหารเหล่านี้อาจส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 8 ด้าน คือ 1) การวางแผนและ
เตรียมการสอนของครู 2) การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 3) การเอา
ใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 4) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนา
ตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 5) การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของนักเรียนภายในกลุ่ม 6) การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง  
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7) การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน และ 8) การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับ
นักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะทำการศึกษา 
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บทท่ี 3 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนดังนี้  
  ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 
   1. ประชากร 
   2. กลุ่มตัวอย่าง 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตอนที่ 1 ปจัจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 

 1. ประชากร  
  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 
2,309 คน จาก 185 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 185 คน และครูผู้สอน  
2,124 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้จากประชากรข้างต้น  
และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1981,  
p. 185) การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random, 
Sampling) มีรายละเอียดต่อไปนี้  
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา เลือกจากทั้ง 6 อำเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 คน แบ่งออกเป็น 
    - อำเภอท่าอุเทน 26 โรงเรียน โดยแยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  
14 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 9 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน 
    - อำเภอบ้านแพง 17 โรงเรียน โดยแยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  
11 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน 
    - อำเภอศรีสงคราม 25 โรงเรียน โดยแยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  
13 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 9 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน 
    - อำเภอนาหว้า 16 โรงเรียน โดยแยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  
5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน 
    - อำเภอโพนสวรรค์ 18 โรงเรียน โดยแยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  
6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน 
    - อำเภอนาทม 8 โรงเรียน โดยแยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 0 โรงเรียน 
   2.2 ครูผู้สอน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยึดจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 242 คน แบ่งออกเป็น 
    โรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 53 คน ครูผู้สอน 53 คน 
    โรงเรียนขนาดกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 39 คน ครูผู้สอน 117 คน 
    โรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 18 คน ครูผู้สอน 72 คน 
  ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 110 คน  
และครูผู้สอนจำนวน 242 คน ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตาราง 4 – 5 
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ตาราง 4 จำนวนโรงเรียนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาด
สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียน
(โรง) 

จำนวนประชากร (คน) 
โรงเรียน

(โรง) 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ผู้บริหา
รสถาน 
ศึกษา 

ครู 
ผู้สอน รวม 

ผู้บริหาร
สถาน 
ศึกษา 

คร ู
ผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 95 95 570 665 53 53 53 106 

ขนาดกลาง 72 72 1,022 1,094 39 39 117 156 

ขนาดใหญ่ 18 18 532 550 18 18 72 90 

รวม 185 185 2,124 2,309 110 110 242 352 

ตาราง 5 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน 
           เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

ลำดับ
ที ่

ขนาด
สถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู 
ผู้สอน 

1 รร. ขนาดเล็ก บ้านตาลปากน้ำ ท่าอุเทน 1 1 
2 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาหนองบก ท่าอุเทน 1 1 
3 รร. ขนาดเล็ก บ้านดง ท่าอุเทน 1 1 
4 รร. ขนาดเล็ก บ้านท่าจำปา ท่าอุเทน 1 1 
5 รร. ขนาดเล็ก บ้านเชียงยืน ท่าอุเทน 1 1 
6 รร. ขนาดเล็ก บ้านปากทวย ท่าอุเทน 1 1 
7 รร. ขนาดเล็ก บ้านโพนแดง ท่าอุเทน 1 1 
8 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนดู่ ท่าอุเทน 1 1 
9 รร. ขนาดเล็ก บ้านธาตุ ท่าอุเทน 1 1 
10 รร. ขนาดเล็ก บ้านวังโพธิ์ ท่าอุเทน 1 1 
11 รร. ขนาดเล็ก บ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าอุเทน 1 1 
12 รร. ขนาดเล็ก บ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทน 1 1 
13 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองสาหร่าย ท่าอุเทน 1 1 
14 รร. ขนาดเล็ก บ้านไตรราษฎร์วิทยาคาร ท่าอุเทน 1 1 
15 รร. ขนาดเล็ก บ้านพืชผล บ้านแพง 1 1 
16 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนบาก บ้านแพง 1 1 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ลำดับ
ที ่

ขนาด
สถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู 
ผู้สอน 

17 รร. ขนาดเล็ก บ้านโพนทอง บ้านแพง 1 1 
18 รร. ขนาดเล็ก บ้านโคกยาว บ้านแพง 1 1 
19 รร. ขนาดเล็ก บ้านโคกพะธาย บ้านแพง 1 1 
20 รร. ขนาดเล็ก บ้านไชยศรี บ้านแพง 1 1 
21 รร. ขนาดเล็ก บ้านดองหนองบัว บ้านแพง 1 1 
22 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาข่าคำพอก บ้านแพง 1 1 
23 รร. ขนาดเล็ก บ้านหัวหาด บ้านแพง 1 1 
24 รร. ขนาดเล็ก บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา บ้านแพง 1 1 
25 รร. ขนาดเล็ก บ้านเรียงทุ่งเจริญ บ้านแพง 1 1 
26 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงหนองบัว ศรีสงคราม 1 1 
27 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนแดง ศรีสงคราม 1 1 
28 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาเพียง ศรีสงคราม 1 1 
29 รร. ขนาดเล็ก บ้านคำสว่าง ศรีสงคราม 1 1 
30 รร. ขนาดเล็ก บ้านโพนงาม ศรีสงคราม 1 1 
31 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาเดื่อ ศรีสงคราม 1 1 
32 รร. ขนาดเล็ก บ้านดงขวาง ศรีสงคราม 1 1 
33 รร. ขนาดเล็ก บ้านโพนสว่าง ศรีสงคราม 1 1 
34 รร. ขนาดเล็ก บ้านยางงอย ศรีสงคราม 1 1 
35 รร. ขนาดเล็ก บ้านปฏิรูป ศรีสงคราม 1 1 
36 รร. ขนาดเล็ก บ้านศรีเวินชัย ศรีสงคราม 1 1 
37 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาหนองหวาย ศรีสงคราม 1 1 
38 รร. ขนาดเล็ก บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม 1 1 
39 รร. ขนาดเล็ก บ้านนากะทึม 

โนนสะอาด 
นาหว้า 1 1 

40 รร. ขนาดเล็ก บ้านกุดน้ำใส นาหว้า 1 1 
41 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาพระโนน 

ห้วยแคน 
นาหว้า 1 1 

42 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองบัว นาหว้า 1 1 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ลำดับ
ที ่

ขนาด
สถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู 
ผู้สอน 

43 รร. ขนาดเล็ก บ้านดอนพะธาย นาหว้า 1 1 
44 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาใน โพนสวรรค์ 1 1 
45 รร. ขนาดเล็ก บ้านขามเตี้ยน้อย โพนสวรรค์ 1 1 
46 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองท่ม โพนสวรรค์ 1 1 
47 รร. ขนาดเล็ก บ้านนาล้อมกุดตะกล้า โพนสวรรค์ 1 1 
48 รร. ขนาดเล็ก บ้านเหล่าบะดา 

โนนอุดม 
โพนสวรรค์ 1 1 

49 รร. ขนาดเล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ 1 1 
50 รร. ขนาดเล็ก บ้านโคกศรี นาทม 1 1 
51 รร. ขนาดเล็ก บ้านเหล่าส้มป่อย นาทม 1 1 
52 รร. ขนาดเล็ก บ้านเพียงหลวง 10 นาทม 1 1 
53 รร. ขนาดเล็ก บ้านนานอ นาทม 1 1 
54 รร. ขนาดกลาง บ้านพะทาย ท่าอุเทน 1 3 
55 รร. ขนาดกลาง บ้านรามราช ท่าอุเทน 1 3 
56 รร. ขนาดกลาง บ้านม่วงนาสีดา ท่าอุเทน 1 3 
57 รร. ขนาดกลาง บ้านบุ่ง ท่าอุเทน 1 3 
58 รร. ขนาดกลาง บ้านนาข่าท่า ท่าอุเทน 1 3 
59 รร. ขนาดกลาง บ้านพนอม ท่าอุเทน 1 3 
60 รร. ขนาดกลาง บ้านท่าอุเทน ท่าอุเทน 1 3 
61 รร. ขนาดกลาง บ้านเวินพระบาท ท่าอุเทน 1 3 
62 รร. ขนาดกลาง บ้านหนองเทา ท่าอุเทน 1 3 
63 รร. ขนาดกลาง บ้านนาเข บ้านแพง 1 3 
64 รร. ขนาดกลาง บ้านนางัว บ้านแพง 1 3 
65 รร. ขนาดกลาง ชุมชนไผ่ล้อม บ้านแพง 1 3 
66 รร. ขนาดกลาง บ้านป่าหว้าน บ้านแพง 1 3 
67 รร. ขนาดกลาง บ้านดอนสมอ ศรีสงคราม 1 3 
68 รร. ขนาดกลาง บ้านนาคำ ศรีสงคราม 1 3 
69 รร. ขนาดกลาง บ้านอีอูด ศรีสงคราม 1 3 
70 รร. ขนาดกลาง บ้านนาชุมใหม่นิรมิต ศรีสงคราม 1 3 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ลำดับ
ที ่

ขนาด
สถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู 
ผู้สอน 

71 รร. ขนาดกลาง บ้านนาอิน นาโอ  
นาคอยพัฒนา 

ศรีสงคราม 1 3 

72 รร. ขนาดกลาง บ้านข่า ศรีสงคราม 1 3 
73 รร. ขนาดกลาง บ้านขามเปี้ย ศรีสงคราม 1 3 
74 รร. ขนาดกลาง บ้านหนองผือ ศรีสงคราม 1 3 
75 รร. ขนาดกลาง บ้านนาโพธิ์ ศรีสงคราม 1 3 
76 รร. ขนาดกลาง บ้านนาคูณน้อย 

หนองหัวงัว 
นาหว้า 1 3 

77 รร. ขนาดกลาง บ้านนาคอย นาหว้า 1 3 
78 รร. ขนาดกลาง บ้านอูนนา นาหว้า 1 3 
79 รร. ขนาดกลาง บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า 1 3 
80 รร. ขนาดกลาง บ้านอูนยางคำ นาหว้า 1 3 
81 รร. ขนาดกลาง บ้านโคกสะอาด นาหว้า 1 3 
82 รร. ขนาดกลาง บ้านนาขมิ้น โพนสวรรค์ 1 3 
83 รร. ขนาดกลาง บ้านขามเตี้ยใหญ่ โพนสวรรค์ 1 3 
84 รร. ขนาดกลาง บ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ 1 3 
85 รร. ขนาดกลาง บ้านหนองผักตบ 

โพนเพ็ก 
โพนสวรรค์ 1 3 

86 รร. ขนาดกลาง บ้านค้อ โพนสวรรค์ 1 3 
87 รร. ขนาดกลาง บ้านงิ้วสร้างแก้ว โพนสวรรค์ 1 3 
88 รร. ขนาดกลาง บ้านนาเต่า โพนสวรรค์ 1 3 
89 รร. ขนาดกลาง บ้านนาทม นาทม 1 3 
90 รร. ขนาดกลาง บ้านหนองซน นาทม 1 3 
91 รร. ขนาดกลาง บ้านชัยมงคล นาทม 1 3 
92 รร. ขนาดกลาง บ้านนาดีวิทยา นาทม 1 3 
93 รร.ขนาดใหญ่ อุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทน 1 4 
94 รร.ขนาดใหญ่ บ้านโพนก่อ ท่าอุเทน 1 4 
95 รร.ขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านคำพอก 

ท่าดอกแก้ว 
ท่าอุเทน 1 4 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ลำดับ
ที ่

ขนาด
สถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 
 

อำเภอ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู 
ผู้สอน 

96 รร.ขนาดใหญ่ อนุบาลบ้านแพง บ้านแพง 1 4 
97 รร.ขนาดใหญ่ บ้านดอนกลาง บ้านแพง 1 4 
98 รร.ขนาดใหญ่ บ้านภูกระแต ศรีสงคราม 1 4 
99 รร.ขนาดใหญ่ ชุมชนเอ้ืองก่อนาดี ศรีสงคราม 1 4 
100 รร.ขนาดใหญ่ บ้านปากอูน  

(ปากอูนผดุงวิทย)์ 
ศรีสงคราม 1 4 

101 รร.ขนาดใหญ่ ราษฎร์สามัคคี นาหว้า 1 4 
102 รร.ขนาดใหญ่ ชุมชนประสานมิตร นาหว้า 1 4 
103 รร.ขนาดใหญ่ ชุมชนนางัว นาหว้า 1 4 
104 รร.ขนาดใหญ่ บ้านนาหว้า นาหว้า 1 4 
105 รร.ขนาดใหญ่ บ้านาน้อย นาหว้า 1 4 
106 รร.ขนาดใหญ่ บ้านขว้างคลีชูชาติ โพนสวรรค์ 1 4 
107 รร.ขนาดใหญ่ บ้านห้วยไหสมบูรณ์ โพนสวรรค์ 1 4 
108 รร.ขนาดใหญ่ บ้านโพนจาน โพนสวรรค์ 1 4 
109 รร.ขนาดใหญ่ บ้านโพนเพ็ก โพนสวรรค์ 1 4 
110 รร.ขนาดใหญ่ บ้านเสาเล้า โพนสวรรค์ 1 4 

รวม 110 242 
หมายเหตุ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น  
3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย 
    1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
     1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.2 ครูผู้สอน 
    2. ประสบการณ์ในการทำงาน 
     2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
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     2.2 ระหว่าง 10–20 ปี 
     2.3 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
    3. ขนาดของสถานศึกษา 
     3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
     3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
      3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 4 ด้าน  
ซึ่งมลีักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ 
ลิเคอร์ท (Likert scale) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
    1.1 ภาวะผู้นำ 
    1.2 บรรยากาศของสถานศึกษา 
    1.3 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
    1.4 การทำงานเป็นทีม 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จำนวน 8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
    1. การวางแผนและเตรียมการสอนของครู 
    2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
    3. การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
    4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ 
    5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่ม 
    6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
    7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
    8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 
   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis 
Likert Method) มีความหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
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    ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
    ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
    ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
    ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
   การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้กำหนดการวัดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน/ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,  
หน้า 121) 
    ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ศึกษา 
   4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา
ตามข้อ 4.1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ 
เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 
   4.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   4.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) และด้านเนื้อหา (Content 
Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่น ๆ 
ของข้อคำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 
    4.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
    4.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
    4.5.3 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 
    4.5.4 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
    4.5.5 นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
   4.6 ทำหนังสือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัติวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมี 
เลขที่หนังสือ 082/2563 ออกโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   4.7 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - out)  
กับผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครพนม เขต 2จำนวน 50 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
    4.7.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 20 คน ดังนี้ 
     4.7.1.1 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียน
ละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน รวม 4 คน 
     4.7.1.2 โรงเรียนบ้านท่าราษฎร์สามัคคี ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน รวม 4 คน 
     4.7.1.3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฎร์อนุสรณ์) ทดลองใช้กับผู้บริหาร
โรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน รวม 4 คน 
     4.7.1.4 โรงเรียนบ้านดอนแดง ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียน
ละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน รวม 4 คน 
     4.7.1.5 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว ทดลองใช้กับผู้บริหาร
โรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน รวม 4 คน 
    4.7.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 30 คน ดังนี้ 
     4.7.2.1 โรงเรียนบ้านหนองแวง ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน รวม 6 คน 
     4.7.2.2 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา ทดลองใช้กับผู้บริหาร
โรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน รวม 6 คน 
     4.7.2.3 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน รวม 6 คน 
     4.7.2.4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน รวม 6 คน 
     4.7.2.5 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน รวม 6 คน 
   4.8 นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้ไปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  
โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total  
Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (α - 
Coerelation) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α - 
Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 117) 
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   4.9 แบบสอบถามมีคุณภาพ ดังนี้ 
    4.9.1 ปัจจัยทางการบริหารมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.471-0.836  
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 
    4.9.2 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีค่าอำนาจ
จำแนกอยู่ที่ 0.478-0.876 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 
    4.10 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อีกครั้ง 
    4.11 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมดังนี้ 
   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม 
   5.2 ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  
352 ฉบับ และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 

 6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
   6.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง  
และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
   6.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด 
   6.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 6.2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 
   6.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย 
การบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แต่ละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
    ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) 
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     0.81 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
อยู่ในระดับสูง 
     0.61–0.80 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
     0.41–0.60 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
     0.21–0.40 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 
     ต่ำกว่า 0.21 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
อยู่ในระดับต่ำ 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  เพ่ือให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
   7.1 สถิติพ้ืนฐาน 
    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   7.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    7.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 
(Pearson)  
    7.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) 
   7.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
    7.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
อยู่ในระดับมาก และ สมมติฐานข้อที่ 2 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม 
และรายด้าน ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    7.3.2 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน และสมมติฐานข้อที่ 4 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้สถิติทดสอบที  (t - test) ชนิด Independent Samples  
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิติทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการ
ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรือ LSD วิเคราะห์ความแตกต่าง
เป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
    7.3.3 สมมติฐานข้อที ่5 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก ใช้วิธีการหา 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) 
    7.3.4 สมมติฐานข้อที ่6 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถ
พยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แต่ละข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression analysis) 
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ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานโดยใช้ปัจจัยทางการบริหา 
รที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ถ้าพบว่าปัจจัยทางการบริหาร
ด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 
แล้วผู้วิจัยจะนำปัจจัยทางการบริหารด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 11 คน  
จำแนกเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 คน ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 1 คน ผู้บริหาร 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จำนวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  
2 คน และครูผู้สอน จำนวน 2 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา  
โดยผู้เชี่ยวชาญมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
  3. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศกึษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 
  4. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 
  5. นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  6. นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
  7. นางณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
  8. นายประวิทย์ จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  9. นางสาวปราณี ศรีส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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  10. นางสุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  11. นางทองทรัพย์ มุมบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน  
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครพนมเขต 2 ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้  
  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนด
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  N   แทน  กลุ่มตัวอย่าง 
  �̅�  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  %  แทน  ร้อยละ 
  t  แทน  ค่าสถิติการแจกแจง t 
  F  แทน  ค่าสถิติการแจกแจง F 
  *  แทน  การมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  **  แทน  การมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  X  แทน  ปัจจัยทางการบริหาร 
  X1  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านภาวะผู้นำ 
  X2  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
  X3  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  X4  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านการทำงานเป็นทีม 
  Y  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  Y1  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการวางแผนและเตรียมการสอนของครู 
  Y2  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
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  Y3  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
  Y4  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก 
      อย่างสร้างสรรค์ 
  Y5  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 
      ภายในกลุ่ม 
  Y6  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการใช้
      แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
  Y7  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
  Y8  แทน  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 
  Xx  แทน  ผลรวมปัจจัยทางการบริหาร 
  Yy  แทน  ผลรวมความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรือประสิทธิภาพในอำนาจพยากรณ์ 
  α  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
  B  แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  β  แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  S.E.b  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 
      ตัวแปรพยากรณ์ 
  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 352 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร จำนวน  
110 คน และครูผู้สอน จำนวน 242 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความสมบูรณ์  
จำนวน 352 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนตามท่ีกำหนดไว้แล้ว ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
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  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิติ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา จำแนก
ตามจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทำงาน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   4.1 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ทีม่ีสถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test แบบ 
Independent Samples) 
   4.2 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นขนาดของสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test แบบ 
Independent Samples) 
   4.3 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นประสบการณ์ในการทำงาน ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การ
ทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรือ 
LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์ในการทำงาน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   5.1 เปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่มีแตกต่างกัน  
โดยใช้การทดสอบที่ (t-test แบบ Independent Samples)  
   5.2 เปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นขนาดของสถานศึกษา ที่มีแตกต่างกัน โดยใช้การ 
ทดสอบท่ี (t-test แบบ Independent Samples) 
   5.3 เปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำงาน ที่มีแตกต่างกัน โดยใช้การ
ทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบ
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ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรือ 
LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
  ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 
  ตอนที่ 7 หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
โดยใช้สถติิการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
analysis) 
  ตอนที่ 8 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในบริบทของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา นำมาแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ ดังตาราง 6 

 

ตาราง 6  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
            ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 110 31.25 
ครูผู้สอน 242 68.75 

รวม 352 100.00 
ประสบการณ์ในการทำงาน 

น้อยกว่า 10 ปี 132 37.50 
ระหว่าง 10 – 20 ปี 168 47.73 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 52 14.77 

รวม 352 100.00 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
ตัวแปรอิสระ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ขนาดของสถานศึกษา 
โรงเรียนขนาดเล็ก 106 30.11 
โรงเรียนขนาดกลาง 156 44.32 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 90 25.57 

รวม 352 100.00 

   จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 352 คน  
จำแนกตามสถานการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.25 เป็นครูผู้สอน จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 
   จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 10 ปี 
จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระหว่าง 10 – 20 ปี จำนวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.73 และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.77 
    จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.11 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.32  
และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.57 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศกึษา และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

ตาราง 7 ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
            และครูผู้สอนโดยรวม และรายด้าน 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. ด้านภาวะผู้นำ 4.74 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 4.71 0.37 มากที่สุด 
3. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 4.71 0.37 มากที่สุด 
4. ด้านการทำงานเป็นทีม 4.66 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.34 มากที่สุด 
   จากตาราง 7 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
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สถานศึกษา และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (�̅� = 4.71, S.D. = 0.34)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับ 
มากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ (�̅� = 4.74, S.D. = 0.37)  
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (�̅� = 4.71, S.D. = 0.37) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
(�̅� = 4.71, S.D. = 0.37) และด้านการทำงานเป็นทีม (�̅� = 4.66, S.D. = 0.46) 

ตาราง 8 ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
            และครูผู้สอนด้านภาวะผู้นำ  

 
 

ด้านภาวะผู้นำ 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้าน 
การปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

4.78 0.46 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสามารถประสานงานทางด้านวิชาการ 
และอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ชัดเจน  
และรอบคอบ 

4.69 0.48 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีการพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 4.75 0.46 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารมีการแบ่งงานตามฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้สอนและผู้เรียน 

4.72 0.50 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.77 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.37 มากที่สุด 

   จากตาราง 8 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านภาวะผู้นำ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.74, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยทางการ
บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านภาวะผู้นำ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจาก
มากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก ่ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน (�̅� = 4.78, S.D. = 0.46 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (�̅� = 4.77, S.D. = 0.45) และผู้บริหารมีการพัฒนาการทำงาน 
อย่างสม่ำเสมอ (�̅� = 4.75, S.D. = 0.46) 
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ตาราง 9 ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
            และครูผู้สอน ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา  
 

 

ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. มีการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม  
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติการสอน 

4.65 0.50 มากที่สุด 

2. มีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคน  
เข้าใจตรงกันและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 

4.63 0.53 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารไว้วางใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้สอน 
และผู้เรียน 

4.71 0.49 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจ  
ไม่แบ่งแยก และมีความสามัคคี 

4.80 0.42 มากที่สุด 

5. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4.78 0.48 มากที่สุด 
รวม 4.71 0.37 มากที่สุด 

   จากตาราง 9 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา  
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.71, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
มากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารและผู้สอนมี 
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจ ไม่แบ่งแยก และมีความสามัคคี (�̅� = 4.80, S.D. = 0.42) โรงเรยีน
และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (�̅� = 4.78, S.D. = 0.48) และผู้บริหารไว้วางใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน (�̅� = 4.71, S.D. = 0.49) 

ตาราง 10 ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
             และครูผู้สอน  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 

 

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายการบริหารที่ชัดเจน
และสามารถปฏิบัติได้ 

4.72 0.45 มากที่สุด 

2. มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
และความสมัครใจ 

4.73 0.48 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
3. มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานตามสถานการณ์ 
และความเหมาะสม 

4.75 0.45 มากที่สุด 

4. มีการประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการบริหารและการวางแผนต่อไป 

4.66 0.49 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์วิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

4.70 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.37 มากที่สุด 

   จากตาราง 10 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.71, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับ 
มากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม (�̅� = 4.75, S.D. = 0.45) มีการมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถและความสมัครใจ (�̅� = 4.73, S.D. = 0.48) และโรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ (�̅� = 4.72, S.D. = 0.45) 

ตาราง 11 ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
             และครูผู้สอน ด้านการทำงานเป็นทีม  
 

 

ด้านการทำงานเป็นทีม 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความ
คิดเห็น 

X  S.D. 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม 

4.71 0.47 มากที่สุด 

2. บุคลากรในโรงเรียนทบทวนการดำเนินงานร่วมกัน 
และรับผิดชอบร่วมกัน 

4.64 0.55 มากที่สุด 

3. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถทำงาน 
เป็นทีมในโรงเรียนและสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน 

4.68 0.56 มากที่สุด 

4. บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ในการทำงานเป็นทีม 

4.57 0.61 มากที่สุด 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ด้านการทำงานเป็นทีม 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความ
คิดเห็น 

X  S.D. 

5. บุคลากรในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.70 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.46 มากที่สุด 

   จากตาราง 11 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการทำงานเป็นทีม  
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.66, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม (�̅� = 4.71, S.D. = 0.47) บุคลากรในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (�̅� = 4.70, S.D. = 0.49) และโรงเรียน 
มีบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถทำงานเป็นทีมในโรงเรียนและสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน (�̅� = 4.68, S.D. = 0.56) 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิติ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตาราง 12 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ค่าสถิติ ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. การวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน 4.49 0.52 มาก 
2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 4.52 0.50 มากที่สุด 
3. การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 4.70 0.39 มากที่สุด 
4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเอง 
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4.51 0.51 มากที่สุด 

5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 

4.41 0.50 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยง 
จากชีวิตจริง 

4.35 0.56 มาก 

7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 4.67 0.45 มากที่สุด 
8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 4.43 0.52 มาก 

รวม 4.51 0.43 มากที่สุด 

   จากตาราง 12 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.51, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก  
โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างทั่วถึง (�̅� = 4.70, S.D. = 0.39) การฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน (�̅� = 4.67,  
S.D. = 0.45) และการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (�̅� = 4.52,  
S.D. = 0.50) 

ตาราง 13 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการวางแผนและเตรียมการสอน 
             ของผู้สอนโดยรวม และรายข้อ 

 

การวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญล่วงหน้า 

4.40 0.66 มาก 

2. มีการเตรียมการสอน โดยศึกษาเนื้อหาสาระ 
ที่จะทำการสอน ให้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร 

4.51 0.63 มากที่สุด 

3. มีการเตรียมวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียน 

4.46 0.63 มาก 

4. มีการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์การสอน 4.41 0.63 มาก 
5. มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนจะทำการสอน 4.44 0.61 มาก 
6. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 4.70 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.52 มาก 
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   จากตาราง 13 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ด้านการวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.49,  
S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน  
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน (�̅� = 4.70, S.D. = 0.50) มีการเตรียมการสอน โดยศึกษาเนื้อหา
สาระที่จะทำการสอน ให้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร (�̅� = 4.51, S.D. = 0.63) และมีการเตรียม
วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน (�̅� = 4.46, S.D. = 0.63) 

ตาราง 14 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 
             ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยรวม และรายข้อ 
 

การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. มีการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เช่น มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ ฯลฯ 

4.55 0.52 มากที่สุด 

2. มีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนที่กระตุ้น จูงใจ 
และเสริมแรงให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

4.55 0.54 มากที่สุด 

3. มีการใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ 
ในห้องเรียน 

4.56 0.58 มากที่สุด 

4. มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

4.49 0.61 มาก 

5. ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 4.43 0.61 มาก 
รวม 4.52 0.50 มากที่สุด 

   จากตาราง 14 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
(�̅� = 4.52, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริม 
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการใช้
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน (�̅� = 4.56, S.D. = 0.58) มีการจัด
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ ฯลฯ (�̅� = 4.55,  
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S.D. = 0.52) และมีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนที่กระตุ้น จูงใจ และเสริมแรงให้กับผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ (�̅� = 4.55, S.D. = 0.54) 

ตาราง 15 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
             ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
             อย่างทั่วถึง โดยรวมและรายข้อ 
 

 

การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. มีการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.74 0.46 มากที่สุด 
2. มีการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 
3. มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน 4.67 0.48 มากที่สุด 
4. มีการแสดงความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง 

4.79 0.44 มากที่สุด 

5. มีการศึกษาปัญหาของผู้เรียนและหาแนวทางแก้ไข 4.55 0.56 มากที่สุด 
รวม 4.70 0.39 มากที่สุด 

   จากตาราง 15 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
(�̅� = 4.70, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการ
แสดงความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (�̅� = 4.79, S.D. = 0.44) มีการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน (�̅� = 4.76, S.D. = 0.44) และมีการเอาใจใส่ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล (�̅� = 4.74, S.D. = 0.46) 
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ตาราง 16 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเอง 
             และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมและรายข้อ 
 

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเอง 
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ค่าสถิติ ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

X  S.D. 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัด  
ฝึกทำด้วยตนเอง 

4.61 0.55 มากที่สุด 

2. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 4.62 0.55 มากที่สุด 
3. มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 4.52 0.55 มากที่สุด 
4. มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการทำโครงงาน 4.29 0.76 มาก 
5. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตนาการ 
และสามารถคิด/ทำอย่างสร้างสรรค์ 

4.50 0.56 มาก 

รวม 4.51 0.51 มากที่สุด 

   จากตาราง 16 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.51, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึก
พัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เรียงลำดับจาก 
มากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น (�̅� = 4.62,  
S.D. = 0.55) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัด ฝึกทำ ด้วยตนเอง (�̅� = 4.61,  
S.D. = 0.55) และมีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง (�̅� = 4.52,  
S.D. = 0.55) 
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ตาราง 17 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน 
             เรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม โดยรวมและรายข้อ 
 

การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 

ค่าสถิติ ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นหาคำตอบ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

4.39 0.55 มาก 

2. ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเอง 

4.35 0.64 มาก 

3. ใช้กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับผู้อ่ืนได้ภายในกลุ่ม 

4.36 0.61 มาก 

4. ใช้เทคนิควิธีการในการตั้งคำถามที่เปิดโอกาสผู้เรียน
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4.44 0.54 มาก 

5. ใช้เทคนิคท่ีเร้าความสนใจผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 4.49 0.53 มาก 
รวม 4.41 0.50 มาก 

   จากตาราง 17 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (�̅� = 4.41, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการส่งเสริมกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 
3 ลำดับแรก ได้แก่ ใช้เทคนิคที่เร้าความสนใจผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (�̅� = 4.49, S.D. = 0.53) 
ใช้เทคนิควิธีการในการตั้งคำถามท่ีเปิดโอกาสผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (�̅� = 4.44,  
S.D. = 0.54) และใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
(�̅� = 4.39, S.D. = 0.55) 
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ตาราง 18 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา 
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
             และเชื่อมโยงจากชีวิตจริง โดยรวมและรายข้อ 
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ 
เชื่อมโยงจากชีวิตจริง 

ค่าสถิติ ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. นำแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเชื่องโยงกับบทเรียน 
เพ่ือนำไปสู่ชีวิตจริง 

4.40 0.62 มาก 

2. นำแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศเชื่องโยงกับบทเรียน 
เพ่ือนำไปสู่ชีวิตจริง 

4.28 0.63 มาก 

3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งการเรียนรู้ 4.42 0.65 มาก 
4. มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน นอกสถานที่  
หรือตามแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชน 

4.27 0.68 มาก 

5. มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง  
โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

4.37 0.63 มาก 

รวม 4.35 0.56 มาก 

   จากตาราง 18 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก (�̅� = 4.35, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เชื่อมโยงจากชีวิตจริง อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่  
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งการเรียนรู้ (�̅� = 4.42, S.D. = 0.65) นำแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชนเชื่องโยงกับบทเรียนเพ่ือนำไปสู่ชีวิตจริง (�̅� = 4.40, S.D. = 0.62) และมีการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ (�̅� = 4.37,  
S.D. = 0.63) 
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ตาราง 19 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน  
             โดยรวมและรายข้อ 

 

การฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. บุคลากรภายในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 4.74 0.47 มากที่สุด 
2. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกริยามารยาทให้กับผู้เรียน 4.68 0.50 มากที่สุด 
3. มีการฝึกฝนมารยาทให้กับผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ
สอดแทรกในห้องเรียน 

4.61 0.53 มากที่สุด 

4. ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับเพื่อน และผู้สอน 4.72 0.48 มากที่สุด 
5. ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง  
และในสังคม 

4.61 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.45 มากที่สุด 

   จากตาราง 19 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.67, 
S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน อยู่ในระดับ 
มากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ บุคลากรภายในโรงเรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน (�̅� = 4.74, S.D. = 0.47) ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับเพ่ือน  
และผู้สอน (�̅� = 4.72, S.D. = 0.48) และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกริยามารยาทให้กับผู้เรียน  
(�̅� = 4.63, S.D. = 0.50) 

ตาราง 20 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข 
             ให้กับผู้เรียนโดยรวมและรายข้อ 

การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสุขให้กับผู้เรียน 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
1. มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
ตามความสามารถ ความถนัด ของตนเอง 

4.49 0.55 มาก 

2. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพในกับผู้เรียน
ตามความสนใจและบริบทของชุมชน 

4.40 0.61 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสุขให้กับผู้เรียน 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D. 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีวุฒิภาวะ 
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

4.38 0.62 มาก 

4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี 
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4.43 0.60 มาก 

รวม 4.43 0.52 มาก 

   จากตาราง 20 แสดงว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ด้านการ จัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.43, 
S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติตามความสามารถความถนัด ของตนเอง (�̅� = 4.49, S.D. = 0.55) ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
จากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง (�̅� = 4.43, S.D. = 0.60) และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
ในกับผู้เรียนตามความสนใจและบริบทของชุมชน (�̅� = 4.40, S.D. = 0.61) 
  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรง
ตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน  

ตาราง 21 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่มีแตกต่างกัน  
             โดยใช้การทดสอบที (t-test)  

 

ปัจจัยทางการบริหาร 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านภาวะผู้นำ 4.82 0.30 4.70 0.40 3.116** 0.003 
2. ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 4.81 0.29 4.57 0.40 3.835** 0.000 
3. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 4.85 0.26 4.65 0.40 5.551** 0.000 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
4. ด้านการทำงานเป็นทีม 4.77 0.37 4.61 0.49 3.526** 0.000 

รวม 4.81 0.25 4.66 0.37 4.688** 0.000 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารทั้งโดยรวมและรายด้าน มากกว่าครูผู้สอน 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยทางการบรหิาร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านภาวะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม 0.324 2 .162  
1.163 

 
.314 ภายในกลุ่ม 48.653 349 .139 

รวม 48.978 351  
2. ด้านบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.507 2 1.253  
9.413** 

 
.000 ภายในกลุ่ม 46.473 349 .133 

รวม 48.980 351  
3. ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัต ิ

ระหว่างกลุ่ม 1.264 2 .632  
4.700** 

 
.010 ภายในกลุ่ม 46.930 349 .134 

รวม 48.195 351  
4. ด้านการทำงาน 
เป็นทีม 

ระหว่างกลุ่ม 4.429 2 2.214  
10.976** 

 
.000 ภายในกลุ่ม 70.406 349 .202 

รวม 74.834 351  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.775 2 .887  

7.914** 
 

.000 ภายในกลุ่ม 39.127 349 .112 
รวม 40.901 351  

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีด้านภาวะผู้นำ ไม่มีความแตกต่างกัน  
และจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  
ดังตาราง 23 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
             ของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 
 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 
ขนาดของ
สถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา 
 เล็ก กลาง ใหญ่ 

ด้านบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา 

 X  4.81 4.72 4.58 
เล็ก 4.81 - 0.08 0.23** 
กลาง 4.72  - 0.14* 
ใหญ ่ 4.58   - 

ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 

 X  4.80 4.69 4.64 
เล็ก 4.80 - 0.10 0.16* 
กลาง 4.69  - 0.05 
ใหญ ่ 4.64   - 

ด้านการทำงานเป็นทีม  X  4.79 4.66 4.49 
เล็ก 4.79 - 0.13 0.30** 
กลาง 4.66  - 0.17* 
ใหญ ่ 4.49   - 

 
โดยรวม 

 X  4.79 4.71 4.60 
เล็ก 4.79 - 0.09 0.19** 
กลาง 4.71  - 0.10 
ใหญ ่ 4.60   - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวม พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า 
    ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน 
ขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนยัสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน 
ขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
    ด้านการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
คิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน  
 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านภาวะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม .335 2 .167  
1.202 

 
.302 ภายในกลุ่ม 48.643 349 .139 

รวม 48.978 351  
2. ด้านบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.276 2 .638  
4.669** 

 
.010 ภายในกลุ่ม 47.704 349 .137 

รวม 48.980 351  
3. ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม .999 2 .499 3.692* .026 
ภายในกลุ่ม 47.196 349 .135   

รวม 48.195 351    
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

4. ด้านการทำงานเป็นทีม ระหว่างกลุ่ม 1.024 2 .512  
2.422 

 
.090 ภายในกลุ่ม 73.810 349 .211 

รวม 74.834 351  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .803 2 .402  

3.495 
 

.031 ภายในกลุ่ม 40.098 349 .115 
รวม 40.901 351  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีด้านภาวะผู้นำ และด้านการทำงานเป็นทีม ไม่มีความ
แตกต่างกัน และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-
Method) ดังตาราง 27 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานเป็นรายคู่  
             ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 
 

 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ประสบการณ์ 
ในการทำงาน 

ประสบการณ์ในการทำงาน 
 น้อยกว่า 

10 ปี 
10 - 20 ปี มากกว่า 

20 ปี 
ด้านบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา 

 X  4.70 4.76 4.58 
น้อยกว่า 10 ปี 4.70 - -0.06 0.12 

10 - 20 ปี 4.76  - 0.18* 
มากกว่า 20 ปี 4.58   - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
เป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็น
มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตาราง 26 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานเป็นรายคู่  
             ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 
 

 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ประสบการณ์ 
ในการทำงาน 

ประสบการณ์ในการทำงาน 
 น้อยกว่า 

10 ปี 
10 - 20 ปี มากกว่า 

20 ปี 

 
ด้านการนำนโยบาย 

สู่การปฏิบัติ 

 X  4.67 4.77 4.65 
น้อยกว่า 10 ปี 4.67 - 0.10* 0.02 

10 - 20 ปี 4.77  - 0.12* 
มากกว่า 20 ปี 4.65   - 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
เป็นรายคู ่พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี มีความ
คิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี และมากกว่า  
20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์ในการทำงาน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 
             ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
             การดำรงตำแหน่งที่มีแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบท ี(t-test)  
 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig 
X  S.D. X  S.D. 

1. การวางแผนและเตรียมการสอน 
ของผู้สอน 

4.52 0.57 4.47 0.49 0.747 0.141 

2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.53 0.51 4.51 0.49 0.427 0.391 

3. การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 

4.76 0.34 4.67 0.41 2.115
** 

0.001 

4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนา
ตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4.48 0.54 4.52 0.50 0.630 0.366 

5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน 
ภายในกลุ่ม 

4.40 0.50 4.41 0.50 0.052 0.913 

6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 

4.32 0.60 4.36 0.55 0.743 0.458 

7. การฝึกฝนมารยาทและวินัย 
ของผู้เรียน 

4.73 0.43 4.65 0.45 1.447 0.529 

8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข
ให้กับผู้เรียน 

4.42 0.54 4.43 0.52 0.226 0.474 

รวม 4.52 0.44 4.50 0.42 0.330 0.277 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปรียบเทียบ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างทั่วถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .01 
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 
             ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาด 
             ของสถานศึกษา 
 

ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การวางแผนและเตรียม 
การสอนของผู้สอน 

ระหว่างกลุ่ม .635 2 .318  
1.195 

 
.304 ภายในกลุ่ม 92.756 349 .266 

รวม 93.391 351  
2. การจัดสิ่งแวดล้อม 
และบรรยากาศท่ีส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .707 2 .354  
1.432 

 
.240 ภายในกลุ่ม 86.164 349 .247 

รวม 86.871 351  
3. การเอาใจใส่และดูแล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างทั่วถึง 

ระหว่างกลุ่ม 1.345 2 .672  
4.498* 

 
.012 ภายในกลุ่ม 52.175 349 .149 

รวม 53.520 351  
4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ฝึกพัฒนาตนเองและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ระหว่างกลุ่ม .014 2 .007  
.027 

 
.974 ภายในกลุ่ม 92.447 349 .265 

รวม 92.461 351  
5. การส่งเสริมกิจกรรม 
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม .089 2 .045  
.179 

 
.836 ภายในกลุ่ม 86.939 349 .249 

รวม 87.029 351  
6. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายและเชื่อมโยง 
จากชีวิตจริง 

ระหว่างกลุ่ม .029 2 .015  
.046 

 
.955 ภายในกลุ่ม 111.110 349 .318 

รวม 111.140 351  
7. การฝึกฝนมารยาท 
และวินัยของผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม .294 2 .147  
.736 

 
.480 ภายในกลุ่ม 69.716 349 .200 

รวม 70.010 351  
8. การจัดกิจกรรมที่สร้าง
ความสุขให้กับผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม .312 2 .156  
.566 

 
.568 ภายในกลุ่ม 96.216 349 .276 

รวม 96.528 351  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .213 2 .106  

.587 
 

.557 ภายในกลุ่ม 63.266 349 .181 
รวม 63.479 351  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



121 

   จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตาราง 29 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 
             ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็นรายคู่  
             ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
             (Scheffe-Method) 
 

 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา 
 เล็ก กลาง ใหญ่ 

 

การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 

 X  4.78 4.69 4.62 
เล็ก 4.78 - 0.09 0.17* 
กลาง 4.69  - 0.08 
ใหญ ่ 4.62   - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
คิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 
             ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ 
             ทำงานแตกต่างกัน  

ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การวางแผนและเตรียม 
การสอนของผู้สอน 

ระหว่างกลุ่ม .646 2 .323  
1.215 

 
.298 ภายในกลุ่ม 92.745 349 .266 

รวม 93.391 351  
2. การจัดสิ่งแวดล้อม 
และบรรยากาศท่ีส่งเสริม 
การเรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม .222 2 .111  
.447 

 
.640 ภายในกลุ่ม 86.649 349 .248 

รวม 86.871 351  
3. การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
อย่างท่ัวถึง 

ระหว่างกลุ่ม .016 2 .008  
.053 

 
.949 ภายในกลุ่ม 53.503 349 .153 

รวม 53.520 351  
4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึก
พัฒนาตนเองและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค ์

ระหว่างกลุ่ม .691 2 .346  
1.314 

 
.270 ภายในกลุ่ม 91.770 349 .263 

รวม 92.461 351  
5. การส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม .313 2 .157  
.631 

 
.533 ภายในกลุ่ม 86.715 349 .248 

รวม 87.029 351  
6. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายและเชื่อมโยง 
จากชีวิตจริง 

ระหว่างกลุ่ม .612 2 .306  
.966 

 
.382 ภายในกลุ่ม 110.528 349 .317 

รวม 111.140 351  
7. การฝึกฝนมารยาท 
และวินัยของผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม .742 2 .371  
1.869 

 
.428 ภายในกลุ่ม 69.268 349 .198 

รวม 70.010 351  
8. การจัดกิจกรรมท่ีสร้าง
ความสุขให้กับผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม .753 2 .377  
1.372 

 
.255 ภายในกลุ่ม 95.775 349 .274 

รวม 96.528 351  
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .361 2 .180  

.997 
 

.370 ภายในกลุ่ม 63.118 349 .181 
รวม 63.479 351  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายคู่ พบว่า ไม่มีคู่ไหนแตกต่างกัน  
  ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient)  
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ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร (X) กับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Y)  
             ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จากตัวแปรทั้งหมด 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y 
X1 1              
X2 .716** 1             
X3 .654** .709** 1            
X4 .542** .665** .704** 1           
X .830** .887** .883** .860** 1          
Y1 .350** .447** .532** .509** .535** 1         
Y2 .394** .484** .524** .639** .598** .720** 1        
Y3 .453** .525** .596** .617** .638** .656** .664** 1       
Y4 .400** .486** .402** .461** .507** .789** .639** .695** 1      
Y5 .436** .463** .512** .584** .582** .724** .693** .665** .839** 1     
Y6 .392** .438** .397** .468** .493** .770** .627** .582** .803** .762** 1    
Y7 .477** .505** .527** .571** .605** .719** .665** .668** .707** .664** .611** 1   
Y8 .437** .581** .432** .503** .566** .685** .674** .615** .752** .725** .802** .696** 1  
Y .482** .568** .563** .626** .652** .884** .824** .792** .908** .885** .877** .826** .871** 1 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากตาราง 31 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร (X)  
กับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Y) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r=0.652) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีค่าความสัมพันธ์ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) (r=0.626) และด้านที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ำที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นำ (X1) (r=0.482) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการวางแผนและเตรียมการสอน 
             ของผู้สอน 
 

 
ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการวางแผนและเตรียมการสอน 

ของผู้สอน (Y1) 
Pearson 

Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .350** ค่อนข้างต่ำ 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .447** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) .532** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) .509** ปานกลาง 

รวม (Xx) .535** ปานกลาง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 32 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการ
วางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(r=0.535) โดยด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.532) ส่วนที่มีด้าน
ภาวะผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.350) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 
             ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศ 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Y2) 
Pearson 

Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .394** ปานกลาง 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .484** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) .524** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) .639** ค่อนข้างสูง 

รวม (Xx) .598** ปานกลาง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 33 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการจัด
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(r=0.598) โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.639) ส่วนที่มีด้านภาวะ
ผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.394) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียน 
             เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 

 
ปัจจัยทางการบรหิาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง (Y3) 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .453** ปานกลาง 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .525** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ(X3) .596** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเปน็ทีม (X4) .617** ค่อนข้างสูง 

รวม (Xx) .638** ค่อนข้างสูง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากตาราง 34 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการเอา
ใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
(r=0.638) โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.617) ส่วนที่มีด้านภาวะ
ผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.453) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนา 
             ตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนา

ตนเองและแสดงออกคอย่างสร้างสรรค์ (Y4) 
Pearson 

Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .400** ค่อนข้างต่ำ 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .486** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) .402** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) .461** ปานกลาง 

รวม (Xx) .507** ปานกลาง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 35 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง (r=0.507) โดยด้านบรรยากาศของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด 
(r=0.486) ส่วนที่มีด้านภาวะผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.400) อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการสร้างเสริมกิจกรรมที่มีการ 
             แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 
 

 
ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการสร้างเสรมิกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม (Y5) 

Pearson 
Correlation 

ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .436** ปานกลาง 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .463** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) .512** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) .584** ปานกลาง 
รวม (Xx) .582** ปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 36 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการสร้าง
เสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับปานกลาง (r=0.582) โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.584)  
ส่วนที่มีด้านภาวะผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.436) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
             และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 
ปัจจัยทางการบรหิาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Y6) 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .392** ค่อนข้างต่ำ 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .438** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ(X3) .397** ค่อนข้างต่ำ 
ด้านการทำงานเปน็ทีม (X4) .468** ปานกลาง 

รวม (Xx) .493** ปานกลาง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 37 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการใช้
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (r=0.493) โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.468) ส่วนที่มี
ด้านภาวะผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำท่ีสุด (r=0.392) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัย 
             ของผู้เรียน 

 
ปัจจัยทางการบรหิาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัย 

ของผู้เรียน (Y7) 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .477** ปานกลาง 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .505** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิ(X3) .527** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเปน็ทีม (X4) .571** ปานกลาง 

รวม (Xx) .605** ค่อนข้างสูง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากตาราง 38 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการ
ฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง (r=0.605) 
โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.571) ส่วนที่มีด้านภาวะผู้นำมีค่า
ความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.477) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข 
             ให้กับผู้เรียน 
 

 
ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข

ให้กับผู้เรียน (Y8) 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .437** ปานกลาง 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) .581** ปานกลาง 
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) .432** ปานกลาง 
ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) .503** ปานกลาง 

รวม (Xx) .566** ปานกลาง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากตาราง 39 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการจัด
กิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(r=0.566) โดยด้านบรรยากาศของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r=0.581) ส่วนที่มีด้าน
ภาวะผู้นำมีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (r=0.437) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ตอนที่ 7 หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
analysis) 
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวม 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.626 .392 .390 .356 .055 .387 6.463** .000 

ด้านบรรยากาศของ
สถานศึกษา (X2) 

.658 .433 .430 .240 .069 .211 3.508** .001 

ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3) 

.664 .441 .436 .161 .073 .141 2.219* .027 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.664   R2 = 0.441   Adjusted R2 = 0.436   α = 0.956 S.E.est = 0.319 

   จากตาราง 40 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณค์วามสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4), ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
(X2) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) มีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.387 รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2)  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.211 และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3)  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.141 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 43.60 และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ ±0.319 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.956 + 0.356 X4 + 0.240 X2 + 0.161 X3 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.387 Z4 + 0.211 Z2 + 0.141 Z3 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการวางแผน 
             และเตรียมการสอนของผู้สอน (Y1) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3) 

.532 .283 .281 .481 .087 .346 5.551** .000 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.565 .319 .315 .296 .070 .265 4.261** .000 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.565 R2 = 0.319 Adjusted R2 = 0.315  α = 0.841 S.E.est = 0.427 

   จากตาราง 41 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 2 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน (Y1) โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) และด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4)  
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.346 รองลงมา คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.265 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์ความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 31.50 และคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
พยากรณ์ ±0.427 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.841 + 0.481 X3 + 0.296 X4 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.346 Z3 + 0.265 Z4 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม 
             และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Y2) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.639 .408 .407 .578 .062 .536 9.329** .000 

ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3) 

.647 .419 .416 .196 .077 .146 2.543* .011 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.647 R2 = 0.419 Adjusted R2 = 0.416 α = 0.900 S.E.est = 0.380 

   จากตาราง 42 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Y2) 
โดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) และมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3)  
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.536 รองลงมา คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.146 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 41.60 และคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ์ ±0.380 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.900 + 0.578 X4 + 0.196 X3  
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.536 Z4 + 0.146 Z3 
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการเอาใจใส่และดูแล 
             ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง (Y3) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.617 .380 .379 .331 .048 .391 6.878** .000 

ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3) 

.658 .432 .429 .338 .060 .321 5.645** .000 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.658 R2 = 0.432 Adjusted R2 = 0.429 α = 1.569  S.E.est = 0.295 

   จากตาราง 43 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง (Y3) 
โดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) และด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3)  
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.391 รองลงมา คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.321 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 42.90 และคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ์ ±0.295 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 1.569 + 0.331 X4 + 0.338 X3  
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.391 Z4 + 0.321 Z3 
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรม 
             ให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Y4) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา (X2) 

.486 .236 .234 .443 .084 .323 5.271** .000 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.520 .270 .266 .273 .068 .246 4.014** .000 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.520 R2 = 0.270 Adjusted R2 = 0.266 α = 1.144 S.E.est = 0.440 

   จากตาราง 44 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ (Y4) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
(X2) และด้านการทำงานเป็นทีม (X4)  
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.323 รองลงมา คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.246 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์ความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 26.60 และคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
พยากรณ์ ±0.440 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 1.144 + 0.443 X2 + 0.273 X4 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.323 Z2 + 0.246 Z4 
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ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการส่งเสริมกิจกรรม 
             ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม (Y5) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.584 .341 .339 .458 .065 .425 6.998** .000 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .601 .361 .357 .154 .076 .116 2.030* .043 
ด้านการนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติ (X3) 

.607 .368 .363 .184 .091 .137 2.025* .044 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.607 R2 = 0.368 Adjusted R2 = 0.363 α = 0.675 S.E.est = 0.397 

   จากตาราง 45 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายในกลุ่ม (Y5) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการทำงานเป็นทีม 
(X4) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำ (X1) และด้านการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) 
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.425 รองลงมา คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) 
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.137 และ ด้านภาวะผู้นำ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.116 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 36.30 และคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ 
±0.397 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.675 + 0.458 X4 + 0.154 X1 + 0.184 X3 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.425 Z4 + 0.116 Z1 + 0.137 Z3 
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ 
             ที่หลากหลายและเชื่องโยงจากชีวิตจริง (Y6)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.468 .219 .217 .388 .076 .318 5.116** .000 

ด้านบรรยากาศของ
สถานศึกษา (X2) 

.498 .248 .244 .341 .094 .226 3.638** .000 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.498  R2 = 0.248 Adjusted R2 = 0.244  α = 0.938  S.E.est = 0.489 

   จากตาราง 46 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่องโยงจากชีวิตจริง 
(Y6) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) และด้านบรรยากาศ
ของสถานศึกษา (X2) 
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.318 รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.226 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 24.40 และคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ์ ±0.489 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.938 + 0.388 X4 + 0.341 X2 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.318 Z4 + 0.226 Z2 
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการฝึกฝนมารยาท 
             และวินัยของผู้เรียน (Y7) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.571 .326 .324 .355 .058 .367 6.077** .000 

ด้านภาวะผู้นำ (X1) .604 .365 .362 .214 .068 .179 3.149** .002 
ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3) 

.612 .374 .369 .182 .081 .151 2.252* .025 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.612  R2 = 0.374 Adjusted R2 = 0.369 α = 1.148 S.E.est = 0.355 

   จากตาราง 47 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน (Y7) โดยมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.1 จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) กับด้านภาวะผู้นำ (X1)  
และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 จำนวน 1 ด้าน คือ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) 
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.367 รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.179 และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.151 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 36.90 และคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ 
±0.355 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 1.148 + 0.355 X4 + 0.214 X1 + 0.182 X3 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.367 Z4 + 0.179 Z1 + 0.151 Z3 
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์หาอำนาจพยากรณ์ของ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
             ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรม 
             ที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน (Y8) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

B S.E.b β t Sig 

ด้านบรรยากาศของ
สถานศึกษา (X2) 

.581 .337 .335 .620 .080 .442 7.711** .000 

ด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 

.601 .362 .358 .238 .065 .209 3.651** .000 

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.601  R2 = 0.362 Adjusted R2 = 0.358  α = 0.399 S.E.est = 0.420 

   จากตาราง 48 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน (Y8) โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) และด้านการทำงาน 
เป็นทีม (X4) 
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.442 รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.209 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 35.80 และคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพยากรณ์ ±0.420 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.399 + 0.620 X4 + 0.238 X2 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.442 Z4 + 0.209 Z2 
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ตาราง 49 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการ 
             จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
 

ตัวแปรพยาการณ์ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 ประสิทธิผลโดยรวม 

X1 × × × × √ × √ × × 
X2 × × × √ × √ × √ × 
X3 √ √ √ × √ × √ × √ 
X4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ หมายถึง มีอำนาจพยากรณ์ 
   × หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 

   จากตาราง 49 พบว่า ตัวแปรของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์
ประสิทธิผลความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมมีจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) และด้านการทำงานเป็นทีม (X4) 
  ตอนที่ 8 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 จากการศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า  
ปัจจัยทางการบริหารสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญได้ในระดับสูงมี 2 ปัจจัย คือ คือ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงาน
เป็นทีม ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางในการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น 
จึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหานำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
ในด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   “…ไม่ว่าจะเป็นการนำแนวคิด วิธีการ ทั้งจากส่วนกลาง สพฐ. ลงสู่เขตพ้ืนที่ 
หรือเขตพ้ืนที่ลงสู่โรงเรียน จะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งแผนการปฏิบัติงาน หลักสูตรของ 
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โรงเรียนต้องชัดสอดคล้องกันกับนโยบายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเก่ียวข้องกับประสบการณ์
ของนักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อน ส่วนครูเป็นผู้นำมาปฏิบัติ...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ระดมพลังสมองจากบุคลากรในโรงเรียนในการแปลงนโยบายสู่ปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน อาจมีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ 
ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่าง และเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน...” 

 (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการชี้แจงทำความเข้าใจ 
ให้ชัดเจน กำหนดบทบาทและภารกิจ ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ โดยกำกับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเป็นระยะ...” 

(ธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ควรดำเนินการด้วยกระบวนการเชิงระบบ เช่น ใช้รูปแบบการวิจัย 
หลักการบริหารหรือรูปแบบที่เหมาะกับบริบท โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวางแผน  
เป็นการประชุมระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือจัดทำแผนงานที่กำหนดเป้าหมายก่อนลงมือปฏิบัติ  
2) ขั้นดำเนินการตามแผน 3) ขั้นกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อดูความก้าวหน้าและเสนอแนะ
ช่วยเหลือเติมเต็ม 4) ขั้นตอนวิเคราะห์สรุปและรายงานผล และ 5) ขั้นปรับปรุงพัฒนาต่อยอด 
เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป...” 

(อภิชัย ทำมาน, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ต้องมีแผนงานการดำเนินการที่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
แต่ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ครูเป็นผู้ 
ใฝ่เรียนรู้ ทันสมัยทันเทคโนโลยี ศึกษานโยบายให้ถ่องแท้เพ่ือสื่อสารให้ลงมือปฏิบัติได้  
เป็นต้นแบบ จึงจะทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ๆ...”  

 (ธงชัย นนทสันต์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...วิเคราะห์นโยบายและนำมาสู่แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย จากนั้นทำความเข้าใจกับบุคลากรให้ทราบถึงนโยบายและเป้าหมาย 
หลักของการจัดการศึกษา เพ่ือวางแผนพัฒนาร่วมกัน...” 

 (รชันี สมรฤทธิ์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...แนวทางในการบริหารโครงการต้องใช้กระบวนการนิเทศภายในรูประบบ 
นำนโยบายที่เร่งด่วนหรือนโยบายหลักมา สพฐ. มาปฏิบัติ โดยอาจจัดในรูปแบบการ 
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ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วนำสิ่งที่ค้นพบไปพิจารณาช่วยเหลือ
แก้ไขกันต่อไป...” 

 (ณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...วิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ต้องมีการวางแผนภายในองค์กร ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ความพร้อมในการ
ดำเนินการ ด้านงบประมาณ โครงสร้าง และบุคลากร แล้วจึงทำความเข้าใจร่วมกันก่อนลงมือ
ปฏิบัติ...” 

 (ประวิทย์ จันทา, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...จะต้องมีท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหารที่จะต้องมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้มี 
วิสัยทัศน์ ด้านครูจะต้องมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการพัฒนาทางสังคม ด้านสถานศึกษา
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม...” 

 (ปราณี ศรีส่ง, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ผู้บริหารจะต้องมีการส่งเสริมตามหลักสูตร สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการบริหาร พัฒนาแหล่งการเรียนรู้โดยสร้างเครือข่ายในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม และระดมแนวคิด...” 

 (สุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ศึกษาสภาพบริบทและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ทั้งครู 
บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนตรงตาม 
ความสนใจ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือ
ต้องโปร่งใสและตรงไปตรงมาตรงประเด็น...” 

 (ทองทรัพย์ มุมบุญ, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

  2. ด้านการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการทำงานเป็น
ทีม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “…การบริหารงานจะต้องมีความร่วมมือ ช่วยเหลือของบุคคลหลาย ๆ คน 
ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทีมงานจะต้องส่งเสริมและพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการทำงาน เป็นการรวมศักยภาพ
ของแต่ละคนสู่ผู้เรียน...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564) 
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   “...มอบหมายหน้าที่บทบาท และความรับผิดชอบให้บุคลากร 
ได้ปฏิบัติงานให้ตรงตามความถนัด ความรู้ และประสบการณ์ โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม  
และตรวจสอบการบริหารจัดการในด้านการทำงานเป็นทีม...” 

 (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...สร้างความตระหนักและความสำคัญให้ตรงกัน จากนั้นกำหนดหรือแต่งตั้ง
คณะทำงาน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างระบบเครือข่ายทุกระดับ เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน...” 

(ธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ควรดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการ PLC แบบเชิงบวก เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในทีมได้พูดคุยด้วยคำพูดเชิงบวก สร้างพลังบวกซ่ึงกันและกันด้วยความจริงใจ เข้าใจ 
ยอมรับ และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษากันในการ
ทำงาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข...” 

(อภิชัย ทำมาน, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ผู้บริหารจะต้อง ใจถึงพึงได้ โปร่งใส อ่านคนได้ใช้คนเป็น มีเทคนิคในการใช้
คำพูด รู้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยี และมีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล...”  

 (ธงชัย นนทสันต์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...วิเคราะห์ความสามารถของบุคลากรของแต่ละบุคคล จัดทำโครงสร้างและ
วางตัวบุคลากรให้มีความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน...” 

 (รัชนี สมรฤทธิ์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ใช้กระบวนการ PLC ในการทำกิจกรรม เพื่อประชุม สร้างขวัญกำลังใจ 
ตลอดจนสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีการตั้งทีมงานแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจาก
กระบวนการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ...” 

 (ณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...การทีจ่ะมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนระบุเป้าหมาย
ร่วมกัน ใช้ระบบการทำงานที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรภายในทีมรู้บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบกับภารกิจ สร้างความสามัคคี รวมถึงมอบขวัญกำลังใจ...” 

 (ประวิทย์ จันทา, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 
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   “...สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น ทำงานอย่างจริงจังและจริงใจ 
สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมอบหมายงานให้ชัดเจน...” 

 (ปราณี ศรีส่ง, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม 
เป็นผู้นำทางปัญญา เป็นผู้จูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นนักพัฒนา เฉลียวฉลาด  
มีอารมณ์ท่ีมั่นคง และมีคุณธรรม...” 

 (สุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล, สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

   “...จะต้องมีความตรงไปตรงมา โปร่งใส ไม่ลำเอียง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
มีระบบงานการจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถและภาระงาน รวมถึงยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน...” 

 (ทองทรัพย์ มุมบุญ, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

 จากผลการสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สรุปได้ดังตาราง 50 
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ตาราง 50 การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน 
             ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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ปัจจัยทางการบริหาร 
1. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.1 นำแนวคิดจากส่วน สพฐ. หรือเขตพ้ืนที่สู่โรงเรียน √      √     2 18.18 
1.2 มีกระบวนการ เป้าหมาย และมอบหมายงานที่ชัดเจน √  √ √ √ √  √ √ √ √ 9 81.82 
1.3 มีการประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติร่วมกัน 

 √   √ √ √ √  √  6 54.55 

1.4 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนมีเป็นเลิศ  √          1 9.09 
1.5 มีการกำกับ ติดตาม วัดผล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   √         1 9.09 
1.6 ผู้บริหารวิเคราะห์นโยบายด้วยตนเอง        √    1 9.09 
1.7 ศึกษาสภาพปัญหา และความพร้อมของด้านต่าง ๆ เช่น ครู 
อาคารสถานที่ ผู้เรียน 

        √ √ √ 3 27.27 
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ตาราง 50 (ต่อ) 
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1.8 มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา           √ 1 9.09 
2. ด้านการทำงานเป็นทีม 
2.1 รู้จักเลือกใช้บุคลากร โดยยึดตามสถานการณ์  
หรือความถนัดของแต่ละบุคคล 

√ √   √ √  √ √  √ 7 63.64 

2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง √           1 9.09 
2.3 กำกับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบงาน  √          1 9.09 
2.4 เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงาน เพื่อเข้าใจตรงกัน 
ถึงเป้าหมาย 

 √ √ √   √ √ √   6 54.55 

2.5 เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม    √  √ √  √ √  5 45.46 
2.6 สร้างบรรยากาศ สร้างขวัญกำลังใจ  ใจถึงพึงได้     √       1 9.09 
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ตาราง 50 (ต่อ) 
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2.7 ทันยุค ทันสมัย เป็นผู้นำเทคโนโลยี     √       1 9.09 
2.8 มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล     √     √ √ 3 27.27 
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   จากตาราง 50 แนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยนำรายการที่มีความถี่ 
สูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละด้านมาสรุปเป็นแนวทางพัฒนา ปรากฏดังนี้ 
    1. ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ มีแนวทางพฒันา ประกอบดว้ย 
     1.1 มีกระบวนการ เป้าหมาย และมอบหมายงานที่ชัดเจน 
     1.2 มีการประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติร่วมกัน 
     1.3 ศึกษาสภาพปัญหา และความพร้อมของด้านต่าง ๆ เช่น ครู 
อาคารสถานที่ ผู้เรียน 
    2. ด้านการทำงานเป็นทีม มีแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 
     2.1 รู้จักเลือกใช้บุคลากร โดยยึดตามสถานการณ์ หรือความถนัด 
ของแต่ละบุคคล 
     2.2 เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงาน เพื่อเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย 
     2.3 เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 สรุปผลตามลำดับ ดังนี้ 
  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  2. สมมติฐานของการวิจัย 
  3. วิธีดำเนินการวิจัย 
  4. สรุปผลการวิจัย 
  5. อภิปรายผลการวิจัย 
  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
และครูผู้สอน 
  2. เพ่ือศึกษาความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  4. เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
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  6. เพ่ือศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  7. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 
  2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 
  3. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน 
  4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
  5. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
  6. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 
   1. ประชากร 
    ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 185 คน และครูผู้สอน 2,124 คน 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,309 คน จาก 185 โรงเรียน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่าง ได้จากโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยได้เทียบขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1981, p. 185) การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random, Sampling) ทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหาร
สถานศึกษา 110 คน และกำหนดครูผู้สอน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยยึดจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้จำนวนทั้งสิ้น 242 คน แบ่งออกเป็น 
    โรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 53 คน ครูผู้สอน 53 คน 
    โรงเรียนขนาดกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 39 คน ครูผู้สอน 117 คน 
    โรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 18 คน ครูผู้สอน 72 คน 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 
โดยแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ซึ่งลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหารที่ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 
4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคอร์ท (Likert scale) โดยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.514-0.836 และมีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.956 ประกอบด้วย 
      1.1 ภาวะผู้นำ 
      1.2 บรรยากาศของสถานศึกษา 



152 

      1.3 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
      1.4 การทำงานเป็นทีม 
     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จำนวน 8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
โดยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.614-0.876 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 ประกอบด้วย 
      1. การวางแผนและเตรียมการสอนของครู 
      2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
      3. การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
      4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ 
      5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน
ภายในกลุ่ม 
      6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
      7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
      8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 
      4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามลำดับดังนี้ 
        4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
        4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนน 
เป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำหนด 
        4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 6.2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 
        4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
      5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
       เพ่ือให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้
วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
        5.1 สถิติพ้ืนฐาน 



153 

         5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
         5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
         5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
         5.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation)  
ของเพียร์สัน (Pearson)  
         5.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) 
        5.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
         5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวม 
และรายด้าน ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
         5.3.2 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน ใช้สถิติทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples ในส่วนของการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ใช้สถิติทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe - 
Method) หรือ LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
         5.3.3 สมมติฐานข้อ 5 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

    5.3.4 สมมติฐานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานโดยใช้ปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ถ้าพบว่าปัจจัย
ทางการบริหารด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียน แล้วผู้วิจัยจะนำปัจจัยทางการบริหารด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  
11 คน จำแนกเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 คน ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 1 คน 
ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
จำนวน 2 คน และครูผู้สอน จำนวน 2 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการ
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บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 สรุปไดด้ังนี้ 
  1. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา  
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม 
  2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย  
3 ลำดับแรก ได้แก่ การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง การฝึกฝนมารยาท 
และวินัยของผู้เรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ตามลำดับ 
  3. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
   3.1 ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณารายด้าน  
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
และด้านการทำงานเป็นทีม พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .01 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารทั้งโดยรวมและรายด้าน มากกว่า
ครูผู้สอน 
   3.2 ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านภาวะผู้นำ ไม่มีความแตกต่างกัน  
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
   3.3 ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการ 
ปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศ
ของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีด้านภาวะผู้นำ และด้านการทำงาน
เป็นทีม ไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า  
   4.1 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 
โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายด้าน ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การวางแผนและ
เตรียมการสอนของผู้สอน การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การเอาใจใส่
และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง การฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน 
และการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การเอาใจใส่ 
และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .01 
   4.2 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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อย่างทั่วถึง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
   4.3 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
โดยรวมและรายคู่ ทุกคู่ไม่แตกต่างกนั 
  5. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
(r=0.652**) และเมื่อพิจารณารายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  6. ผลการพยากรณป์ัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่นำมา
วิเคราะห์ มีจำนวน 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4),  
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ (X3) มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.387 รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (X2) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.211 และ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (X3) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพยากรณ์ เท่ากับ 0.141 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ 43.60 และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ ±0.319 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
    Y’ = 0.956 + 0.356 X4 + 0.240 X2 + 0.161 X3 
   สามารถเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
    Z’ = 0.387 Z4 + 0.211 Z2 + 0.141 Z3 
  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม สรุปจากคำสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ดังนี้ 
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   7.1 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1) ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในนโยบายนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ 2) ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และตรงความ
วัตถุประสงค์ และเป็นระบบ มีการทำงานแบบมีขั้นตอน PDCA 3) ผู้บริหารจะต้องศึกษาสภาพ
ปัญหา และความพร้อมของด้านต่าง ๆ เช่น ครู อาคารสถานที่ ผู้เรียน 4) มีการประชุมแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติร่วมกัน 5) มีการกำกับ ติดตาม วัดผล  
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   7.2 ด้านการทำงานเป็นทีม 1) รู้จักเลือกใช้บุคลากร โดยยึดตามสถานการณ์ 
หรือความถนัดของแต่ละบุคคล 2) เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการ PLC 3) สร้างบรรยากาศ สร้างขวัญ
กำลังใจ 4) ผู้บริหารจะต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้วิจัยอภิปรายผล ตามผลการวิจัย ดังนี้  
  1. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความมีภาวะผู้นำ บรรยากาศ
ของสถานศึกษา การปฏิบัติ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งรวมในทุกด้านที่จะต้องมีในตัวผู้บริหาร  
อีกท้ังยังต้องคำนึงถึงบุคลากรที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  
และทำให้ส่งผลไปยังความสำคัญการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วาทิตยา ราชภักดี (2561, หน้า 229) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ  
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้าน การพัฒนาบุคลากร และด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประยงค์ ศรีโทม ี(2561, หน้า 180) ได้ศึกษาปัจจัย
ทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 
คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน และ ด้านบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์การ ตามลำดับ และซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทราภา วงค์พันธ์ (2560, 
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หน้า 170) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการทำงานของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
  2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย  
3 ลำดับแรก ได้แก่ การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง การฝึกฝนมารยาทและ
วินัยของผู้เรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ตามลำดับ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการเรียนรู้ 
นอกจากจะในชั้นเรียนหรือเชิงวิชาการแล้ว ยังต้องคำนึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น การดูแลเอาใจ
ใส่ในเรื่องส่วนตัว ภาวะอารมณ์ สังคม และสิ่งรอบข้าง ซึ่งลอดคล้องกับผลการศึกษาของ คำพอ 
แสงจันโท (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการและกีฬา เมืองไกสอน 
พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผลการพัฒนา 
ศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม  
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนแผน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถูกต้องตาม รูปแบบ สอดคล้องกับสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้ระบุ พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ประเมินได้ ครอบคลุมพฤติกรรม 
ทั้งด้าน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย เสริมสร้างให้เกิดทักษะ ความรู้ และพฤติกรรม 
ที่กำหนดให้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับดี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับชั้นและวัย และการจะการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังมีสภาพปัญหา
อ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ คอนสะหวัน 
ไชยชมพู (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 1. สภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิทยาลัยครู สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเตรียมการสอน  
ด้านการสอนและด้านการวัด และประเมินผล 2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ในวิทยาลัยครู สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสอนและด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ด้านเตรียมการสอนอยู่ในระดับน้อย และซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ อุปพงษ ์(2560,  
หน้า 157) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  3. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
   3.1 ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณารายด้านทั้ง  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
และด้านการทำงานเป็นทีม พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .01 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารทั้งโดยรวมและรายด้าน มากกว่า
ครูผู้สอน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีประสบการณ์ 
และทักษะทางการบริหารที่สามารถแสดงความคิดเห็นที่มากและหลากหลายกว่าครูผู้สอน  
ซึ่งสอดคล้องกับ ชนัญชิดา  กาสิชัย (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ด้านที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านที่แสดงออกถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญมากท่ีสุด คือ ด้านการประเมินผล รองลงมาคือด้านการเตรียมการและด้านการ
ดำเนินการ โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงแล้วจะมี
แนวโน้มและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับสูง และมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ พิทยา กลิ่นลั่นทม (2559, หน้า 122) ได้ศึกษา
สภาพปัญหาและผลสำเร็จการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำแนกตามสถานภาพดำรงตำแหน่งที่มีต่อสภาพปัญหา
และผลสำเร็จการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่าง นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.2 ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
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ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านภาวะผู้นำ ไม่มีความแตกต่างกัน  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการทำงานเป็นทีม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กสามารถแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีบุคลากรจำกัดทำให้ประสางานกันได้ดีกว่าโรงเรียนที่มี 
ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งสอดคล้องกับ ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 181) ได้ศึกษาปัจจัยทางการ 
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
ปัจจัยทางการบริหารโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และได้กล่าวว่า 
โรงเรียนขนาดต่างกันก็มีปัจจัยการบริหารในระดับที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่โรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ ได้รับทรัพยากรเพื่อการบริหารที่เพียงพอต่อการพัฒนาสู่ความมีประสิทธิผล 
ของโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ขาดแคลนปัจจัยที่จะนำมาสู่
ความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับ ฉัตรชัย จันทา (2563, บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครพนม 
พบว่าภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ โดยรวม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.3 ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศ 
ของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีด้านภาวะผู้นำ และด้านการทำงาน
เป็นทีม ไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากร 
ที่เป็นได้รับเข้ามาทำงานใหม่ จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับบุคลากรที่ทำงานมานาน เช่น  
เรื่องเทคโนโลยีหรือหลักเกณฑ์ในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ (2555,  
หน้า 97) ได้ทำการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียน 
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป  
กับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่ำกว่า 5 ปี และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่  
5 – 10 ปี มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านการนิเทศการเรียนการสอนและ
สอดคล้องกับ ฉัตรชัย จันทา (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน จำแนกตามที่มี ประสบการณ์ทำงานในการทำงานต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า  
   4.1 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 
โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายด้าน ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การวางแผนและ
เตรียมการสอนของผู้สอน การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การเอาใจใส่
และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง การฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน 
และการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การเอาใจใส่ 
และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทั้งผู้บริหารและครู
ร่วมกันจัดทำขึ้นเพ่ือผู้เรียน แต่การเข้าถึงตัวผู้เรียนครูผู้สอนจะแสดงความคิดเห็นได้มากกว่า  
ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ อุปพงษ.์ (2560, หน้า 158) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการ 
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ธวรรณรัตน์ สารพัด (2554, หน้า 1)  
ที่ได้กล่าวถึงเรื่องประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ว่า ในองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้
การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ดังนั้นควรมีการเลือก 
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รูปแบบของหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
โดยเริ่มจากการวางหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
    4.2 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างทั่วถึง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ขนาดสถานศึกษาทุก ๆ 
แห่งให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับมาก แต่อัตราของครู 
ต่อนักเรียนอาจทำให้การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอาจทั่วถึงต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สถาพร เดชโฮม 
(2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
ที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ ปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ จักรี วงศ์อักษร (2562,  
หน้า 118) ได้ศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
สังกัดสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบ งานโรงเรียนคุณธรรมและครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน  
โดยภาพรวมแล้ว ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 2 มีกลไกคณะทำงาน
และใช้โครงงาน คุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม และด้านที่ 7 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิต ิที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง 
   4.3 ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
โดยรวมและรายคู่ ไม่มีคู่ไหนแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีพันธกิจข้อหนึ่งที่ว่า ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ทำให้เป็นที่ตระหนักของผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคน 
ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเท่าเทียม และไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หน้า 224) ได้ศึกษาปัจจัยความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงาน



163 

ศึกษาธิการภาค 11 พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสำนักงาน ศึกษาธิการ
ภาค 11 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ อุปทุม (2562, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
พบว่า ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  5. ปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
(r=0.652**) และเมื่อพิจารณารายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หากผู้บริหารบริหารงานในรูปแบบใดผล
การบริหารก็จะออกมาในรูปแบบนั้น ไม่ว่าจะปัจจัยใด ก็ส่งผลกันในทางบวกเสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับ พัสนีย์ นันตาและคณะ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ คณาจารย์
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยด้านความเป็นผู้ใฝ่รู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
เจตคติต่อวิชาชีพ และมนุษยสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ ฤทธิศักดิ์ สุวรรณไตรย์  
(2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของการจัดการเรียนรู้  
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อ 
ผลสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ ปวีณา คำชมภู (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการ
บริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ผลสำเร็จในการบริหารงานวิชาการอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  6. ผลการพยากรณป์ัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่นำมา
วิเคราะห์ มีจำนวน 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คือ ด้านการทำงานเป็นทีม  
ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการนำนโยบายสู่การ 
ปฏิบัติ มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การที่จะจัดสรรการจัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับผู้เรียน จะต้องคำนึกถึงวิธีการ 
กระบวนการ บรรยากาศ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ จึงจะได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
ฤทธิศักดิ์ สุวรรณไตรย์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของ
การจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า อำนาจพยากรณ์
ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อของการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า 3 ด้าน 
สามารถพยากรณ์ปัจจัยภาวะผู้นำครู โดยมีภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
ด้านการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ด้านการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ และด้านการปฏิบัติงาน
อย่างไตร่ตรองและสอดคล้องกับ ธนายุทธ ช่อมะลิ (2559, หน้า 160) ได้ศึกษาปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีอำนาจพยากรณ์
ความสำเร็จในการบริหารงาน โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 นำมาวิเคราะห์ จำนวน 9 ปัจจัย พบว่า มี 5 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จในการ บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ในภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีดังนี ้

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยปัจจัยทางการบริหารด้านภาวะผู้นำมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดของแต่ละ
ปัจจัย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรนำปัจจัยทางการบริหารด้านภาวะผู้นำมาปรับใช้ในการ
บริหารในโรงเรียน 
   1.2  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย  
3 ลำดับแรก ได้แก่ การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง การฝึกฝนมารยาท 
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และวินัยของผู้เรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ตามลำดับ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำด้านดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
   1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความสำเร็จ 
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนพัฒนามากขึ้นไปด้วย 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา เช่น โครงสร้างของโรงเรียน เทคโนโลยี 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
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ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
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             และหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
             สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง 
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

คำชี้แจง ในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยจะนำผลการศึกษาไปพัฒนาการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้สละเวลา 
ตอบแบบสอบถามให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอันจะเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามของท่าน ผู้วิจัยจะนำเสนอในภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจง
ไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert 
scale) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน  20  ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ 
  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
    ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
    ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
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    ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
    ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
  ในการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ให้นำข้อมูลในภาพรวมของ 
เพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนของท่านมาตอบแบบสอบถาม 
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาของท่านในการตอบ
แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 

นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา 
                                                          นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง 
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่าง  (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
ของท่าน 
 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
 (    )  ผู้บริหารสถานศึกษา    
 (    )  ครูผู้สอน 
 

2. ประสบการณ์ในการทำงาน 
 (    )  น้อยกว่า 10 ปี     
 (    )  ระหว่าง 10–20 ปี   
 (    )  มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
 

3. อายุ 
 (    )  20–30 ปี 
 (    )  31–40 ปี 
 (    )  41–50 ปี 
 (    )  51 ปีขึ้นไป 
 

4. ขนาดของสถานศึกษา 
 (    )  โรงเรียนขนาดเล็ก  (มีจำนวนนักเรียน 1–120 คน) 
 (    )  โรงเรียนขนาดกลาง (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121–300 คน) 
 (    )  โรงเรียนขนาดใหญ่  (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึน้ไป) 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท 
(Likert scale) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ 
คำชี้แจง  กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเอง โดยกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องตาราง 
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านเองโดยให้น้ำหนักคะแนนดังนี้ 
 ระดับ 5     หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลในระดับมากทีส่ดุ 
 ระดับ 4     หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลในระดับมาก 
 ระดับ 3     หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2     หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลในระดับน้อย 
 ระดับ 1     หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลในระดับน้อยที่สดุ 

 

ที ่
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ 

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด้านภาวะผู้นำ  
1 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติตน      
2 ผู้บริหารสามารถประสานงานทางด้านวิชาการและอ่ืน ๆ 

ภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ชัดเจน และรอบคอบ      
3 ผู้บริหารมีการพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอ      
4 ผู้บริหารมีการแบ่งงานตามฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้สอนและผู้เรียน      
5 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
 ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา  
6 มีการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม  

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติการสอน      
7 มีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคน เข้าใจตรงกัน 

และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ      
8 ผู้บริหารไว้วางใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน      
9 ผู้บริหารและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจ ไม่แบ่งแยก  

และมีความสามัคคี      
10 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      
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ที ่
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัของโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
11 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายการบริหารที่ชัดเจน 

และสามารถปฏิบัติได้      
12 มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความสมัครใจ      
13 มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานตามสถานการณ์ 

และความเหมาะสม      
14 มีการประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  

เพ่ือใช้ประกอบการบริหารและการวางแผนต่อไป      
15 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง      
 ด้านการทำงานเป็นทีม  

16 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม      

17 บุคลากรในโรงเรียนทบทวนการดำเนินงานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน      

18 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถทำงานเป็นทีมใน
โรงเรียนและสร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและกัน      

19 บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีม      
20 บุคลากรในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน  
8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน  40  ข้อ 
คำชี้แจง  กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเอง โดยกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องตาราง 
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านเองโดยให้น้ำหนักคะแนนดังนี้ 

ระดับ 5     หมายถึง ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4     หมายถึง ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3     หมายถึง ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2     หมายถึง ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1     หมายถึง ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ที ่ ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 การวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน  
1 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ล่วงหน้า 
     

2 มีการเตรียมการสอน โดยศึกษาเนื้อหาสาระที่จะทำการ
สอน ให้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร 

     

3 มีการเตรียมวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง 
ความแตกต่างของผู้เรียน 

     

4 มีการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์การสอน      
5 มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนจะทำการสอน      
6 มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน      

 การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้      
7 มีการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น  

มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ ฯลฯ 
     

8 มีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนที่กระตุ้น จูงใจ  
และเสริมแรงให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

     

9 มีการใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ 
ในห้องเรียน 

     

10 มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
11 ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ      

 การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง      
12 มีการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
13 มีการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน      
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ที ่ ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

14 มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน      
15 มีการแสดงความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม 

และท่ัวถึง 
     

16 มีการศึกษาปัญหาของผู้เรียนและหาแนวทางแก้ไข      
 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์  
     

17 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัด ฝึกทำ ด้วยตนเอง      
18 มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น      
19 มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง      
20 มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการทำโครงงาน      
21 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตนาการ 

และสามารถคิด/ทำอย่างสร้างสรรค์ 
     

 การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 

     

22 ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นหาคำตอบ  
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

     

23 ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นหาคำตอบ 
ด้วยตนเอง 

     

24 ใช้กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
ภายในกลุ่ม 

     

25 ใช้เทคนิควิธีการในการตั้งคำถามท่ีเปิดโอกาสผู้เรียน
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

     

26 ใช้เทคนิคท่ีเร้าความสนใจผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง      
 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยง 

จากชีวิตจริง 
     

27 นำแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเชื่องโยงกับบทเรียน 
เพ่ือนำไปสู่ชีวิตจริง 

     

28 นำแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศเชื่องโยงกับบทเรียน 
เพ่ือนำไปสู่ชีวิตจริง 

     

29 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งการเรียนรู้      
30 มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน นอกสถานที่  

หรือตามแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชน 
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ที ่ ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

31 มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง  
โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

     

 การฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน      
32 บุคลากรภายในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียน      
33 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกริยามารยาทให้กับผู้เรียน      
34 มีการฝึกฝนมารยาทให้กับผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ

สอดแทรกในห้องเรียน 
     

35 ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับเพ่ือน และผู้สอน      
36 ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง  

และในสังคม 
     

 การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสุขให้กับผู้เรียน      
37 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตาม

ความสามารถ ความถนัด ของตนเอง 
     

38 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพในกับผู้เรียน 
ตามความสนใจและบริบทของชุมชน 

     

39 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 

     

40 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร  
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ตาราง 51 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล 
             ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
             นครพนม เขต 2 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) รวม IOC 
สรุป

ผล 1 2 3 4 5 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
1.2 ครูผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ขนาดของโรงเรียน 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ / ขนาดใหญ่
พิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ประสบการณ์ในการทำงาน 
3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
3.2 ระหว่าง 10 -20 ปี 
3.3 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
4.1 หนองคาย 
4.2 บึงกาฬ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 52  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย 
              ทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              ของโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 ด้าน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) รวม IOC 
สรุป

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านภาวะผู้นำ 

1 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสามารถประสานงาน
ทางด้านวิชาการและอ่ืน ๆ
ภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 
ชัดเจน และรอบคอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารมีการพัฒนาการ 
ทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารมีการแบ่งงานตาม
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้สอนและผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
6 มีการจัดบรรยากาศภายใน

โรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติการสอน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

7 มีการสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ทุกคน เข้าใจ
ตรงกันและยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) รวม IOC 
สรุป

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา (ต่อ) 
8 ผู้บริหารไว้วางใจและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์
กันอย่างจริงใจ ไม่แบ่งแยก  
และมีความสามัคคี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารมีความเป็นกันเองทำงาน
แบบครอบครัว 
และเพ่ือนร่วมงาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
11 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย

การบริหารที่ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 มีการมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถและความสมัครใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
ตามสถานการณ์และความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 มีการประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้
ประกอบการบริหารและการ
วางแผนต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) รวม IOC 
สรุป

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านการทำงานเป็นทีม 
16 บุคลากรในโรงเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการกลุ่ม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

17 บุคลากรในโรงเรียนทบทวนการ
ดำเนินงานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
และสามารถทำงานเป็นทีมใน
โรงเรียนและสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการทำงาน 
เป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 บุคลากรในโรงเรียนมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 53 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับ 
             ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 จำนวน 8 ด้าน  
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) รวม IOC 
สรุป

ผล 1 2 3 4 5 

การวางแผนและเตรียมการสอนของผู้สอน 

1 มีการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ล่วงหน้า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการเตรียมการสอน โดยศึกษา
เนื้อหาสาระที่จะทำการสอน  
ให้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการเตรียมวิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อตอบสนอง 
ความแตกต่างของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์การ
สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ก่อนจะทำการสอน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
7 มีการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น มุมหนังสือ 
ป้ายนิเทศ ฯลฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการจัดบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนที่กระตุ้น จูงใจ  
และเสริมแรงให้กับผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 มีการใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่) 

รวม IOC 
สรุป

ผล 

10 มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

การเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 

12 มีการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

13 มีการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนภายในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 มีการแสดงความเมตตาต่อศิษย์
ทุกคนอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 มีการศึกษาปัญหาของผู้เรียน 
และหาแนวทางแก้ไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
17 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ผู้เรียนฝึกหัด ฝึกทำ ด้วยตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
แสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถ
ลงมือปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
การทำโครงงาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

21 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดจิตนาการและสามารถ
คิด/ทำอย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่) 

รวม IOC 
สรุป

ผล 

การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนภายในกลุ่ม 

22 ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีการค้นหาคำตอบ แก้ปัญหา 
ได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

24 ใช้กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
ภายในกลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 ใช้เทคนิควิธีการในการตั้งคำถาม
ที่เปิดโอกาสผู้เรียนแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 ใช้เทคนิคท่ีเร้าความสนใจผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
27 นำแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 

เชื่อมโยงกับบทเรียนเพ่ือนำไปสู่
ชีวิตจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 นำแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ
เชื่องโยงกับบทเรียนเพ่ือนำไปสู่
ชีวิตจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์แหล่งการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
นอกสถานที่ หรือตามแหล่ง 
การเรียนรู้ภายในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนกับชีวิตจริง 
โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่) 

รวม IOC 
สรุป

ผล 

การฝึกฝนมารยาทและวินัยของผู้เรียน 

32 บุคลากรภายในโรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกริยา
มารยาทให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 มีการฝึกฝนมารยาทให้กับผู้เรียน
ในกิจกรรมต่างๆสอดแทรก 
ในห้องเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับ
เพ่ือน และผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่ดีกับ 
พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง และในสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสุขให้กับผู้เรียน 

37 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน 
ได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถ 
ความถนัด ของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
อาชีพในกับผู้เรียนตามความ
สนใจและบริบทของชุมชน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

39 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
และเจตคติที่ดี มีวุฒิภาวะ 
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนก และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 54 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
             ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
 

ปัจจัยการบริหาร ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 
1. ด้านภาวะผู้นำ 1 .567 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .913 2 .530 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .487 - .606 3 .487 
 4 .606 
 5 .567 
2. ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 6 .543 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .853 7 .609 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .471 - .635  8 .567 
 9 .471 
 10 .635 
3. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 11 .484 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .884 12 .530 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .484 - .530  13 .490 
 14 .501 
 15 .490 
4. ด้านการทำงานเป็นทีม 16 .534 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .924 17 .614 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .534 - .676 18 .675 
 19 .676 
 20 .519 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร เท่ากับ .956 

 จากตาราง 54 พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 
.471 - .836 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร เท่ากับ .956  
ซึ่งแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
  1. ด้านภาวะผู้นำ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .913 
  2. ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .853 
  3. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .884 
  4. ด้านการทำงานเป็นทีม ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .924 
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ตาราง 55 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
  ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา 
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การวางแผนและเตรียมการสอนของครู 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .931 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .478 - .609 

1 .505 
2 .504 
3 .543 
4 .609 
5 .571 
6 .478 

2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริม 
การเรียนรู ้

7 .542 

ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .923 8 .542 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .542 – .614 9 .614 
 10 .579 
 11 .579 
3. การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างทั่วถึง 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .915 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .485 – .544 

12 .542 
13 .519 
14 .485 
15 .513 
16 .544 

4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเอง 17 .541 
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 18 .611 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .928 19 .544 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .541 - .693 20 .693 
 21 .614 
5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22 .609 
ของนักเรียนภายในกลุ่ม 23 .577 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .935 24 .606 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .535 - .609 25 .535 
 26 .575 
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ตาราง 55 (ต่อ) 

ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจาก 
ชีวิตจริง 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .933 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .580 - .670 

27 .613 
28 .593 
29 .580 
30 .670 
31 .611 

7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .887 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .485 - .580  

32 .513 
33 .530 
34 .485 
35 .499 
36 .580 

8. การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสุขให้กับนักเรียน 37 .580 
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .915 38 .606 
และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .571 - .606 39 .571 
 40 .580 
ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั เท่ากับ .981 

 จากตาราง 55 พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 
.478 - .876 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เท่ากับ .981 ซึ่งแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
  1. การวางแผนและเตรียมการสอนของครู  
    ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .931 
  2. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
    ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .923 
  3. การเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
    ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .915 
  4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
    ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .928 
  5. การส่งเสริมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่ม 
    ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .935 
  6. การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจากชีวิตจริง 
    ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .933 
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  7. การฝึกฝนมารยาทและวินัยของนักเรียน 
   ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .887 
  8. การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน 
   ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .915 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผล 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาลงในตาราง 
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 X1  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านภาวะผู้นำ 
 X2  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านบรรยากาศของสถานศึกษา 
 X3  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 X4  แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านการทำงานเป็นทีม 
 Sx  แทน  ผลรวมปัจจัยทางการบริหาร 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา 
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ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

คำชี้แจง 

 ในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่จะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้านที่ต้องมีการ
พัฒนา 2 ด้าน ผู้วิจัยจึงต้องการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้กรุณาให้ความ
คิดเห็น ในการแสวงหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา 

ผู้วิจัย 
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แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เช่ียวชาญ 

 เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาววริษา  เจียวิริยบุญญา  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  .......................................................... ตำแหน่ง .............................................. 
วัน เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์ ................................................................................................................  
ประเด็นคำถาม 

1.  ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อพัฒนาปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
................................................................................................................................................ ......... 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................... ..................................................... 
 
2. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อพัฒนาปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านการทำงานเป็นทีม อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
................................................................................................................................................ ......... 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบ 3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

ภาพประกอบ 4 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
ผศ.ดร.ธวชัชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 5 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
 

 

ภาพประกอบ 6 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
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ภาพประกอบ 7 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

 
ภาพประกอบ 8 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 



260 

 
ภาพประกอบ 9 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

นางณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

 
ภาพประกอบ 10 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

นายประวิทย์ จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ภาพประกอบ 11 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
นางสาวปราณี ศรีส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินพระบาท 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

 

ภาพประกอบ 12 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
นางสุนีรัตน์ รัตนบุญมีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ภาพประกอบ 13 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
นางทองทรัพย์ มุมบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล        นางสาววริษา  เจียวิริยบุญญา 
วัน เดือน ปีเกิด      12 สิงหาคม 2536 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน     2/1  ถนนโพธิ์ศรี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
        รหัสไปรษณีย์ 48000 
ตำแหน่งปัจจุบัน     คร ู
สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 
        จังหวัดนครพนม 48140 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2554    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครพนม 
 พ.ศ. 2559    ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 พ.ศ. 2564    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2561    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน  
        จังหวัดนครพนม 
 พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ครู โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
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