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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี 2) ศึกษาการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี และ 3) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบัการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ปีการศึกษา 2560 ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา จ านวนทั้งสิน้ 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจยัพบว่า 1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี 

พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย 

ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค (�̅� = 4.31) รองลงมาคือทักษะด้านมนุษย์ (�̅� = 4.26) และทักษะด้าน 

มโนภาพ (�̅� = 4.24) ตามล าดบั 2) การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรียนรู ้(�̅� = 4.19) รองลงมาคือการประเมินผล

การเรียนรู ้ (�̅� = 4.18) การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ( �̅� = 4.17) สื่อการเรียนการสอน 

และแหลง่เรียนรู ้(�̅� = 4.10) การสรา้งความรว่มมือกบัชมุชน (�̅� = 4.00) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู ้

(�̅� = 3.88) และการพฒันาบคุลากร (�̅� = 3.85) ตามล าดบั 3) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Xt) มีความสัมพันธ์กับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Yt) (r = .235) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า คู่ที่มีความสมัพนัธก์นัสงูสดุคือ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทกัษะดา้นมนษุย ์(X2) กบัการ
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จัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู ้ ( Y2)  
มีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .327) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา, การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1)  to study the roles of school administrators under the Chonburi 

provincial administration organization 2 )  to study the student-centered learning process of 
schools under the Chonburi provincial administration and 3) to study the relationship between 
roles of school administrators and student-centered learning process of schools under the 
Chonburi provincial administration. The samples consisted of 186 teachers who had taught in 
schools under the Chonburi provincial administration organization. The instruments used to 
collect data were questionnaires with five levels rating scales. The statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 

The results of the study were found that: 1)  The roles of school administrators under 
Chonburi provincial administration organization in overall aspect were at high levels  
(Mean = 4 .27 ) .  When considering in each aspect, sorted by descending was found that the 
technical skills (Mean = 4 . 3 1 )  had the highest mean scores, followed by human skills  
(Mean = 4 .26 )  and conceptual skills (Mean = 4 .24 )  respectively. 2)  The student-centered 
learning process of schools under the Chonburi provincial administration organization in overall 
aspect were at high levels (Mean = 4 . 0 5 ) .  When considering in each aspect, sorted by 
descending was found that learning process (Mean = 4 .19 )  had the highest mean scores, 
followed by learning evaluation (Mean = 4.18) , curriculum and development (Mean = 4.17) , 
learning media and resources (Mean = 4.10), collaboration with the community (Mean = 4.00), 
research for learning development (Mean = 3.88) and personnel development (Mean = 3.85) 
respectively. 3) The roles of school administrators (Xt) was related to student-centered learning 
process of schools (Yt) (r = .235) The highest correlated were: human skills (X2) with learning 
media and resources (Y2) with positively correlated at moderate level (r = .327), the statistically 
significant at .01 level. The least correlated were human skills (X2) with learning evaluation (Y3) 
with positively correlated at low level (r = .241), the statistically significant at .01 level. 
 

Keywords: Roles of School Administrators, Student-Centered Learning Process 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในหมวด 4 
มาตรา 22-30 มีนัยตามสาระที่ก าหนดว่า 
สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดหลักให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้จึงต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนตามศกัยภาพ มีสาระ
การเรียนรูท้ี่ครอบคลุมความรู ้คุณธรรม และ
กระบวนการเรียนรู ้ที่มุ่ ง เน้นการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การผสมผสานสาระความรู ้
การบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในทุกวิชา พึง
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 
แหล่งเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมีกลไกส าคัญคือ ให้ใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนรู ้และในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน การประสาน
สัมพันธ์กับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
ร่วมกันระหว่างครูและผูเ้รียน โดยมีเป้าหมาย
ส า คั ญ ท่ี ผู้ เ รี ย น ค ว ร มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ แ ล ะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระส าคัญตาม
ความในมาตราดงักล่าวสื่อความไดว้่าหากการ
จัดการศึกษาของครูมีการปฏิบัติตามแนวทาง
ดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แลว้ คงไม่มีค ากล่าวที่ว่า ระบบการศึกษาไทย
และการวิจัยไทยตกอยู่ในภาวะลอกเลียนและ
พึ่งพาแหล่งความรู้ และนิยมการเรียนรู ้จาก
แหล่งภายนอกมากกว่า (นรินทร ์สังข์รักษา , 

2551) เพราะครูคือกลไกส าคัญของการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะการวิจยั การเผยแพรเ่ทคนิคการเรียนการ
ส อ น ที่ มี จุ ด มุ่ ง เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  แ ล ะ
ความสามารถเชิงวิชาการให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่ทกุฝ่ายตอ้งตระหนกั และ
รว่มมือกนั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 
2553) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีมีทั้งสิน้ 11 โรงเรียนเปิดสอนใน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แต่ละโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนมากนอ้ย
แตกต่างกนัออกไปปัญหาที่พบมีหลายดา้นเช่น 
ผูป้กครองยา้ยโรงเรียน เด็กนกัเรียนขาดเรยีนไม่
สนใจเรียนเท่าที่ควร ความคิดเห็นและแนว
ทางการจัดการเรียนระหว่างผู้บริหารและครู
บางครั้งขัดแย้งกัน ครูได้รับหมอบหมายงาน
มากท าใหส้อนไดไ้ม่เต็มที่ ผูป้กครองไม่ค่อยมี
การติดต่อกับผู้บริหารโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่
คาดหวังไว ้ปัญหาดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งมีบทบาทในการจัดการ
เรียนสอนโดยการมุ่งเน้นไปที่เด็กนักเรียนเป็น
อันดับแรก ๆ เพื่อใหน้ักเรียนมีความสุขในการ
เรียนและอยากมาเรียนมากขึน้  จะเห็นได้ว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษานั้นส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นผูน้  านโยบายของ
รฐัมาสานต่อใหไ้ปสู่เป้าหมาย เป็นผู้น  าในการ
วางแผน วางแนวทางในการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู ้การพฒันาการเรียนการสอน และเป็นผู้
ส่ ง เสริมให้ค รูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่สมัพนัธ์
กับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี  เพื่อน าผลจากการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เพื่ อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหาร
สว่นจงัหวดัชลบรุี 

2. เพื่อศึกษาการจดักระบวนการเรียนรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
โรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื ้อหา การวิจัยครั้งนี ้  
มุ่งศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหารส่วน
จั งหวัดชลบุ รี  โ ดยบทบาทของผู้บ ริ ห า ร
สถานศกึษา ใชต้ามแนวคิดของ Robert (1995) 

ใน  3  ด้าน  ได้แก่  1 )  ทักษะด้าน เทคนิ ค 
( Technical Skills) 2 )  ทั ก ษ ะ ด้ า น มนุ ษ ย์  
(Human Skills) 3 )  ทั ก ษ ะ ด้ า น ม โ น ภ าพ 
(Imaginative Skills) และการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใช้แนวคิดตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2542) มี 7 ด้าน ได้แก่ 1) การจัด
กระบวนการเรียนรู ้2) สื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู ้ 3) การประเมินผลการเรียนรู ้  
4 )  ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ก า รพัฒน าหลั ก สู ต ร  
5) การสรา้งความร่วมมือกบัชุมชน 6) การวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ และ 7) การพัฒนา
บคุลากร 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่
ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิงานใน
โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ปีการศกึษา 2560 ที่เปิดสอนในระดบัอนบุาลถึง
ชัน้มธัยมศกึษา รวมทัง้สิน้ 352 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ในระดับ
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยการก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างดว้ยตารางก าหนดขนาดของ 
Krejcie and Morgan (1970) แล้วด าเนินการ
สุม่ชัน้ภมูิ และสุม่แบบง่าย (Stratified Random 
Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 186 คน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา จ าแนก
เป็น 

 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั จ าแนกเป็น 
1. การจดักระบวนการเรียนรู ้ 
2. สื่อการเรียนการสอนและแหลง่เรยีนรู ้ 
3. การประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
4. การสรา้งและการพฒันาหลกัสตูร  
5. การสรา้งความรว่มมือกบัชมุชน  
6. การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้ 
7. การพฒันาบคุลากร 

1. ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills)   
2. ทกัษะดา้นมนษุย ์(Human Skills)  
3. ทกัษะดา้นมโนภาพ (Imaginative Skills)  

 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะ

ด้านเทคนิค (Technical Skills) (�̅� = 4.31) 
รองลงมาคือทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) 

(�̅� = 4 . 2 6 )  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น ม โ น ภ า พ 

( Imaginative Skills) (�̅� = 4.24) ตามล าดับ 
เ ม่ือพิจารณาเ ป็นรายด้าน  สามารถส รุป
ผลการวิจยัไดด้งันี ้

1.1 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ใน
ทักษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ จดัล าดบั

ความส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ (�̅� = 4.38) 

และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ สามารถท าหนา้ที่
ประธานในที่ประชุมครูได้อย่างเรียบร้อย  

(�̅� = 4.17) 
1.2 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุ รี   
ในทักษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.26) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผูส้อน (�̅� = 4.39) 
และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุดคือ ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า เพื่อความกา้วหนา้แก่ครู (�̅� = 4.14) 
1.3 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ใน
ทั กษะด้า นม โนภาพ  ( Imaginative Skills) 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( �̅� = 4.24) เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือ น าความรูแ้ละวิธีการที่หลากหลายมาช่วย
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ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ (�̅� = 4.41) และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดคือ ก าหนดขอบข่ายงานโดยบริหารงาน
ตามภารกิจ ทั้ง 4 งานของโรงเรียนได้อย่าง

เหมาะสม (�̅� = 4.05) 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การ

จดักระบวนการเรียนรู ้(�̅� = 4.19) มีค่าเฉลี่ยสงู
ที่สุด รองลงมาคือ การประเมินผลการเรียนรู ้ 

(�̅� = 4.18) การสรา้งและการพัฒนาหลกัสตูร  

(�̅� = 4.17) สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้(�̅� = 4.10) การสรา้งความร่วมมือกับ

ชุมชน (�̅� = 4.00) การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้(�̅� = 3.88) และการพัฒนาบุคลากร  

(�̅� = 3.85) ตามล าดบั 
2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( �̅� =  4 . 1 9 )  ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด คื อ  
จดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

(�̅� = 4.27)  และข้อที่ มีค่า เฉลี่ ยต ่ าสุดคือ 
ส่งเสริมใหค้รูท าแผนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั (�̅� = 4.06) 
2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.10) ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
สนับสนุน ส่งเสริมใหค้รูสรา้งสื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะกบันกัเรียน (�̅� = 4.24) และขอ้ที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ จดัหาสื่อการเรียนการสอน

ที่ทนัสมยั (�̅� = 3.99) 
2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เ รี ยน รู ้ที่ เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

(�̅� = 4.18) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ เปิดโอกาส

ใหน้กัเรยีนประเมินตนเองและเพื่อน (�̅� = 4.30) 
และข้อที่ มีค่ า เฉลี่ ยต ่ าสุดคือ  จัดให้มีการ

ประเมินผลการเรยีนของนกัเรยีน (�̅� = 4.06) 
2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการสรา้ง
และการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.17) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ จดัท า
แผนการเรียนตามความสนใจ ความสามารถ 

และความถนดัของผูเ้รียน (�̅� = 4.25) และขอ้ที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ติดตามผลการใชแ้ผนการ

เรียน เพื่อปรบัปรุงและพฒันา (�̅� = 4.12) 
2.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการสรา้ง
ความรว่มมือกบัชมุชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(�̅� = 4.00) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ มีส่วนรว่ม

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (�̅� = 4.09) และ
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน

รว่มในกิจกรรมของโรงเรยีน (�̅� = 3.95) 
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2.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(�̅� = 3.88) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ส่งเสริมให้

ครูท าการวิจยัในชัน้เรียน (�̅� = 3.90) และขอ้ที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ น าผลการวิจัยมาพัฒนา

โรงเรยีน (�̅� = 3.84) 
2.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดา้นการพัฒนา

บุคลากรโดยรวม (�̅� = 3.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ส่งเสริมใหค้รูแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ 

ตลอดเวลา (�̅� = 3.90) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุคือ จดัหาเอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการจดั
กระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เผยแพรใ่หแ้ก่ครู (�̅� = 3.78) 
3. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัด

อ ง ค์ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ช ลบุ รี  ( Xt)  
มีความสมัพนัธก์ับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรี ยน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Yt)  
(r = .235) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
คู่ที่ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ บทบาทของ
ผู้บ ริหา รสถานศึกษา  ทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) (X2) กับการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู ้(Y2) มีความสมัพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .327) อย่าง
มี นั ย ส า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะ ดับ  . 0 1  คู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ บทบาทของ

ผู้บ ริหา รสถานศึกษา  ทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) (X2) กับการจัดกระบวนการ
เ รี ยน รู ้ที่ เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู ้(Y3) มีความสมัพันธ์กัน
ทางบวกในระดับต ่ า  ( r = .241)  อย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

1. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ชลบุรี  เป็นผู้ที่ มีภาวะผู้น  าสูง คือ เป็นผู้ที่ มี
ความรูค้วามสามารถ และรูบ้ทบาทของตนเอง
เป็นอย่างดี จึงสามารถท าใหก้ารบริหารจดัการ
สถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ชลบุรีด  า เนินไปสู่ เป้าหมายที่ ตั้ง ไว้ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คาวี  เจริญจิตต์ 
(2557) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์
ร ะหว่ า งทักษะกา รบริ ห า รของผู้บ ริ ห า ร
สถานศึกษากับการบริหา รวิ ชากา รของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาระยอง ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม
และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย 3 อันดับแรก คือ ทักษะดา้น
มนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด
และทกัษะดา้นเทคนิควิธี ตามล าดบั และ การ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความ
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คิดเห็นของครูผูส้อน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม
และเป็นรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนา
หรือด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
พฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิ่น การวางแผนงาน
ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนา และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู ้และ
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ตามล าดบั 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัชลบรุีโรงเรียน สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
ชลบรุี ตระหนกัดีว่าการเรียนรูต้อ้งท าใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียนมากที่สดุ รวมไปจนถึงรูว้ิธีด  าเนินการคือ 
ใหเ้สรีภาพแก่ผูเ้รียนในการบรรลเุป็นผูมี้ปัญญา 
ด้ ว ย ก า ร เ รี ย น รู ้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง เช่น ประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหา การเรียนการสอนตอ้งมีการพัฒนา
และกระตุน้สติปัญญาใหมี้ความสามารถในการ
ใชเ้หตผุล รูจ้กัคิดวิเคราะห ์และใชศ้กัยภาพของ
ตนไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถปรบัตนใหป้ระสาน
กับสภาพแวดลอ้ม ทั้งที่เป็นมนุษย ์ธรรมชาติ 
และความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นการศกึษาที่
พัฒนาคนใหมี้ชีวิตครบ 4 ดา้น คือ ภาวิตกาย 
หมายถึง กายที่ เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายได้
อย่างดี ภาวิตศีล หมายถึง มีศีลที่เจรญิแลว้หรอื

พฒันาแลว้ มีพฤติกรรมทางสงัคมที่พฒันาแลว้ 
ด ารงอยู่ในวินัย ก่อสนัติสขุ ภาวิตจิต หมายถึง 
มีจิตใจที่เจริญแลว้หรือพัฒนาแลว้ มีปัญญาที่
เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส รูเ้ขา้ใจและ
เห็นสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง รูเ้ท่าทนั จน
มีความเป็นอิสระโดยสมบูรณ ์ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปิยวรรณ  เพชรภา (2551) ที่ศกึษา
เรื่อง การบริหารการจดัการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคัญของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า  โดย
ภาพรวมข้าราชการค รู มีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นมี
ระดับการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ดา้นที่มี
ระดับการด าเนินการมาก 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน รองลงมาคือ ดา้นการจดัการ 
และด้านการน า  ตามล าดับ  ส่วนด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคือ ดา้นการควบคุม โดยให้
เ ห ตุ ผ ล ว่ า  โ ด ย ภ าพ ร ว ม แ ล้ ว ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษามีการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเนื่องจาก ปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการ
เรียนรู ้สถานศึกษาทกุแห่งไดร้บันโยบายในการ
จดัการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
เหมือนกัน ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
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2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการศึกษาที่สถานศึกษา
ทกุแห่ง ทกุรูปแบบ ตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทกุคน
มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ได้และ ถื อว่ า ผู้ เ รี ยน มี ความส า คัญที่ สุ ด 
กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มีกระบวนการที่เป็นระบบ มีบุคคล
และหน่ ว ย ง านที่ รับ ผิ ด ชอบ เ ข้ า ม า ร่ ว ม
ด าเนินการ มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา มีมาตรฐานและดัชนีชีว้ัดคุณภาพ
การศกึษาและการบรหิารจดัการที่ชดัเจน จึงท า
ให้สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงาน
ต่าง  ๆ ที่ สอดคล้องกับนโยบายในการจัด
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 

3 . บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เป็น
เช่นนี ้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้
ความส าคญักับการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้นให้ผู้เ รียนสร้างความรู้ใหม่และ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทาง
ปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทาง
สังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมัพนัธแ์ละมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถ
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยผูส้อนมีบทบาท
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกจดัประสบการณก์าร
เรียนรูใ้หผู้เ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 

อไุรลกัษณ ์ วิบลูยธ์นมาศ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือ ดา้นการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ 
ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการ
สอน และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ดา้นสื่อการ
เรียนการสอน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้
1 .1  ผู้บ ริหารควร มีทางในการ

ก าหนดขอบข่ายงานโดยบรหิารงานตามภารกิจ 
ทั้ง 4 งานของโรงเรียนได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

1.2 ผูบ้ริหารควรกระตุน้ ส่งเสริมให้
ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึน้ เพื่อน า
ผลการวิจยัมาพฒันาการบรหิารโรงเรียน 

1.3 ผู้บริหารควรส่ง เสริมให้ค รู
แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์
สงูสดุแก่นกัเรยีน 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
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สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้
ได้ข้อมลูเชิงลกึและมีความถกูต้องแม่นย า 

2.2 ควรวิจัยความพึงพอใจของครู
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชลบรีุ 

 
เอกสารอ้างอิง 
คาวี  เจริญจิตต์. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษา กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ระยอง. สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี. 

นรินทร์  สงัข์รักษา. (2551). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม ปี 
2551. ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม. 

ปิยวรรณ  เพชรภา. (2551). การบริหารการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2542). ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นส าคัญ
ที่สุด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2543). แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
อไุรลกัษณ์  วิบลูย์ธนมาศ. (2555). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์. 

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 
educational and psychological measurement. Psychological Journal, 30(3): 608-610. 

Owens, Robert G. (1995). Organization Behavior in Education (5th ed). Boston: Allyn & Bacon. 
 


	7 01.pdf (p.1)
	ส่วนหน้า.pdf (p.2-4)
	สารบัญ.pdf (p.5)
	เนื้อความ.pdf (p.6-59)
	ส่วนท้าย.pdf (p.60-61)

