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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความความคิด

เห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 205 คน วิธีการดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

(1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง (2) สร้างเค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย  

(3) เก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) วิ เคราะห์ ข้อมูล เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  

เป็นแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี



100 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศและประสบการณ์ทำงาน พบว่าโดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research (1) To study the opinions of the teachers’opinions 

towards of the school administrator’s role in promoting student-centeredlerning reforms 

of the schools in Samut Sakhon province under the office secondary education area 10 

and (2) To compare the opinions of teachers on the role of educational institution 

administrators in promoting and supporting student-centered learning reform of educational 

institutions. in Samut Sakhon Province under the office of secondary education service 

area 10. This was a research. The sample was a secondary school teacher in Samut 

Sakhon Province. There were 205 people under the Office of Secondary Education Service 

Area 10. The research procedure consisted of 4 stages; (1) Examining documents, 

concepts, related theories and researches; (2) Constructing research instrument;  

(3) Collecting data; and (4) Analyzeing collected data.The research instrument was  

a questionnaire which was a 5-level rating scale. The statistics used for analyzing the 

collected data were percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.  

 The results findings were revealed as follows: 1) The teachers’opinions towards of 

the school administrator’s role in promoting student-centeredlerning reforms of the 

schools in Samut Sakhon province under the office secondary education area 10. and  

2) The comparison results of teachers’opinions towards of the school administrator’s role 

in promoting student-centeredlerning reforms of the schools in Samut Sakhon province 

under the office secondary education area 10, classified by genders and work experience 

were found that overall and each aspect were not different. 

 

Keywords: Teachers’ Opinion Towards, School Administrators’ Roles, Promoting Student- 

                Centered Learning Reform 
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บทนำ 

การจัดการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีภาครัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงและควรต้อง 

มีความเสมอภาคทางการศึกษาได้ตามมาตรฐานทางการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) การศึกษาท่ีดีจะทำให้มนุษย์ได้รับการพัฒนา ให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ ในการจัดการศึกษาถึงแม้ว่ายังมีปัญหาคือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการตาม ความจริง และวิถี

ชีวิตของคนในสังคม ครูจึงบุคคลสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาไทยให้เกิดการปฏิรูปเป็นบุคคลท่ีได้รับ

ความสำคัญว่าเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะส่งผลสำเร็จ ในการปฏิรูปการศึกษา ครูผู้ ทำหน้าท่ีจัด

สภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนและครูมีภาระอ่ืน ๆอีกมากมายท่ีจะต้องช่วยกัน

ทำเพ่ือความก้าวหน้าของโรงเรียน ครูท่ีจะต้องก้าวทันกับสภาพความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม 

ครูจำเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  เป็นกรอบนโยบายแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศ ได้ดำเนินการมาต้ังแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ดังน้ันนปัญหาของการศึกษาไทย คือ การไม่

สามารถเตรียมคนไทยให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปล่ียนแปลง ทำให้สังคมไทยอ่อนแอ ขัดแย้ง 

ทำลายตัวเอง และวิกฤติการศึกษาไทยจึงจำเป็น ต้องมีการปฏิ รูป  เพ่ื อป รับระบบโครงสร้าง  

และกระบวนการให้ถูกต้อง ส่งผลถึงการปรับพฤติกรรมของบุคคลและองค์กร การปฏิรูปการเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้ระบุถึงการให้อำนาจสถานศึกษา 

 ในการบริหารจัดการศึกษาโดยอิสระในรูปแบบโรงเรียนท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

โดยมาตรา 9(2) กำหนดให้ มีการกระจายอำนาจไป สู่สถานศึกษาและมาตรา 39 กำหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาบริหารท้ังด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ดังน้ันสถานศึกษาในยุคปฏิรูปจึงมีบทบาทท่ีสำคัญ

อย่างย่ิงในการพัฒนาการศึกษา ภารกิจหลักของสถานศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีสำคัญท่ีสุด 

คือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน บรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรและคุณภาพท่ีพึงประสงค์

ท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีสุขภาพอนามัยดีตลอดจนมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพและในภาระงานท่ีสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารในเร่ืองของความ

คาดหวัง ซ่ึงตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2562 ได้กำหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติดังกล่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม และ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยท่ีพึงปรารถนา คือ ดี เก่ง และ

มีความสุข การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเวศ วะสี (2553) กล่าวว่า หัวใจของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ คือ ปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวต้ัง มาเป็นยึดมนุษย์ หรือผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้ใน

สถานการณ์จริง กิจกรรมและการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียบครบทุกด้าน ท้ังทางกาย ทางจิตหรือ
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อารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ 2553) กล่าวว่า การ

เรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของครูกับศิษย์ ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมการ

เรียนการสอน ให้เกิดองค์ความรู้ ร่วมกับอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการแก้ปัญหา

ด้วยการคิดอย่างถูกต้อง ตามกระบวนการบูรณาการแก่ผู้เรียน มีประสิทธิภาพมุ่งตรงท่ีคุณลักษณะผู้เรียน

เป็นสำคัญ เพ่ือแนวโน้มของการเรียนการสอนเปล่ียนตามบทบาทของผู้เรียนสำคัญและ บทบาทของครู 

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะต้องปรับเปล่ียน สุวัฒน์  เงินฉ่ำ (2553) ได้กล่าวว่าทุกฝ่ายต้องตระหนักถึง

บทบาทหน้าท่ีและพันธกิจใหม่ในการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม

ความมุ่งหวังของสังคม จะนำพาสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนสืบไป 

จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีผ่านมา

ปรากฏว่าผลการทดสอบปลายปีระดับประเทศของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าค่าเฉล่ียและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้เกือบทุกกลุ่มสาระวิชา จากการวิเคราะห์

พบว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวทางการ การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ครูต้องปรับเปล่ียนการเรียนการสอน  

เน้นนักเรียนเป็นศูนย์การเรียนการสอนเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญอย่างย่ิง ซ่ึงเป็น

ความคาดหวังของครูผู้สอนท่ีต้องการได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญประสบผลสำเร็จ ย่อมข้ึนอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ ซ่ึงจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี

ความมุ่งม่ันในการจะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่าง

ต่อเน่ือง สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รักเพ่ือนมนุษย์ รักธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ตลอดจน 

มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และมีจิตเป็นสาธารณะ ผู้บริหารจะต้องกำหนดกลยุทธ์กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

รู้จักแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน รวมถึงการเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลงการปฏิรูปการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในจังหวัด

สมุทรสาคร  ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร                      

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศและประสบการณ์ทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยกำหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษาโดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (2545) ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ทำงาน   

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูป 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านนิเทศภายใน และด้านการวัดผลประเมินผล  

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร                                

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต10 ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับข้ันตอนดังน้ี 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 640 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กำหนดโดยการใช้ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejice & 

Morgan (1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) แล้วจึงนำไป

เปรียบเทียบสัดส่วนจากประชากรแต่ละโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน จำนวน 205 คน   
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้านคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบสำรวจรายการจำแนกตามเพศ และ

ประสบการณ์ในการสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นคำถามแบบสำรวจรายการ  

(Checklist) 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติจริงของผู้บริหารท่ีมีต่อ

บทบาทของการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียน

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 73) 
 

 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย                 

ในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาของความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

 2. ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของความ

คิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างของเน้ือหา ครอบคลุมบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4 ด้าน จำนวน 39 ข้อ เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

 4. นำแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

 5. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหาค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้อง 

 6. นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาความ

ถูกต้องเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

 7. นำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยนำผลจากการทดลองใช้แบบสอบถามมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficent) มีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 0.7 ได้ค่าความเช่ือม่ัน 

เท่ากับ 0.98  

 8. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือม่ันไป

ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  
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2. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 คน 

ครบตามจำนวนคิดเป็นร้อยละ 100 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และนำผลท่ีได้จากการรวบรวมมาบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจก

แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนและความคิดเห็นครูผู้สอนท่ีมีต่อ

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ

สถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต10 วิเคราะห์โดยการ

หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย เป็น 5 ระดับ                       

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981: 190) กำหนดดังน้ี 
 

     4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

     3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มาก 

     2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง 

     1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 

     1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นกับความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร                       

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต10 จำแนกตามเพศและประสบการณ์การทำงาน โดยการ

ใช้ทดสอบค่าที (t-test)  

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน ได้แก่ ครูผู้สอนจำแนกตามเพศหญิง จำนวน 

149 คน คิดเป็นร้อยละ 72.68 เพศชาย จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.32 ประสบการณ์ทำงาน

มากกว่า 10 ปีข้ึนไป จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 56.59 และประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 

89 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 
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2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี  

   2.1 ด้านการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง

ตามลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แต่งต้ังมอบหมายงานให้ครูบุคลากรรับผิดชอบ

แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน การปฏิรูปการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อมีค่าเฉล่ีย

ลำดับต่ำสุด คือ มีความรู้ ความสามารถวินิจฉัยส่ังการในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้องเหมาะสม และการจัด

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

   2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ จัดบรรยากาศในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างสม่ำเสมอ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับต่ำสุด คือ ส่งเสริม

สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้ใช้บริการด้านการแนะแนวได้อย่างท่ัวถึง  

   2.3 ด้านการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจาก

มากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู

บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับต่ำสุดเท่ากันมี 2 ข้อ คือ ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศภายในได้อย่างมีระบบต่อเน่ือง และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ครูเก่ียวกับการพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญได้อย่างต่อเน่ือง 

   2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่ครูบุคลากรเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป การเรียนท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับต่ำสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการวัด

และประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  

3. เม่ือเปรียบความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตาม 

   3.1 เพศชาย เพศหญิง พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน ครูผู้สอนท่ีมี

เพศแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในด้าน 

การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน และด้าน 

การวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมีเพศแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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   3.2 ประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 10 ปี และมากกว่า 10 ปีข้ึนไป พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

แต่เม่ือพิจารณารายด้าน ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็น 

ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  

ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน และด้านการวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมี

ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับ

จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านนิเทศภายใน ด้านการวัดและประเมินผลและ

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  ซ่ึงจะเป็นส่วนสำคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ,2555: 3) นำไปสู่

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้

นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตท่ีสอดรับกับสภาพ

ปัจจุบันในสังคมโลก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานวิชาการเพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และสอดคล้องกับภัทรนิชา สุดตาชาติ (2559: 58-62) ได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่าการแสดงความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตคลองสามวาท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับพรรษมน พนิทฺสมติ (2560) ได้ทำวิจัยผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานด้าน 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานีมีระดับ 

การบริหารงานวิชาการเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

และชุมชน มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา สังกัดในจังหวัด
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สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์

ทำงาน 

   2.1 การเปรียบเทียบด้านเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคล้องกับสมมิฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริหารและการจัดการของ

ครูผู้สอนท่ีมีเพศแตกต่างกันท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องศึกษาทำความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างถ่องแท้ คอยส่งเสริม

สนับสนุนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีทักษะการประสานงาน  

ประชุมช้ีแจง  สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน  โดยวิธีการประชุมสัมมนา  

ประสานงาน  เป็นต้น ตลอดจนถึงการศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของสถานศึกษา  

ชุมชน  และทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานประจำปี  ซ่ึงจะเป็นส่วนสำคัญในการสรุปผล รวบรวม

ปัญหา ข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับ 

เบญจวรรณ ช่อชู (2560: 13-14) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียนวิชูทิศสำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและ

รายด้าน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

   2.2 การเปรียบเทียบด้านประสบการณ์ทำงาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา

รายด้าน ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการนิเทศภายใน และด้านการวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน 

ท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  ผู้ศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

             1.1 ผู้บริหารควรให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรการเรียนกานสอนในการปฏิรูป 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มากข้ึน 

              1.2 ผู้บริหารควรให้มีการจัดเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีมาปรับเปล่ียน การจัดเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มากข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกันโดยศึกษา 

ในเชิงลึก 

    2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาท่ีมีขนาด

แตกต่างกัน 
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