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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี 1 
จํานวน  146  โรงเรียน  แยกเปนผูบริหาร จํานวน 146 คน ครูผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวง
ช้ันท่ี 1 (ป.1-ป.3)  จํานวน  438 คน รวมกลุมตัวอยาง  584  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ จํานวน 50  ขอ มีคาความเช่ือม่ันโดยรวม  0.9516 
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรอิสระเปนข้ัน ๆ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ไดแก ปจจัยดานครู
เกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (TTECHNIQ) ปจจัยดานโรงเรียน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู (ENVIRONM) ดานสถานภาพของบุคลากร 
(REXP101) ปจจัยดานผูบริหารเก่ียวกับการสนับสนุน/สงเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (ADMSUPOR)  และดานบุคลากรของสถานศึกษา (PERSON) อยูในระดับมาก 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                   
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีเพียง 3 ขอ อยูในระดับ           
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแก ผูเรียนมีการคนควา รวบรวมขอมูลและสรางองค
ความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีทักษะการประเมินตนเองและประเมินรวมกับผูอ่ืนอยางเขาใจและผูเรียน 
มีสวนรวมในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา มีความสัมพันธกันทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ 0.599 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  ปจจัยท่ีสามารถทํานายประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพ ไดแก เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู (TTECHNIQ) สภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู 
(ENVIRONM) ดานสถานภาพของบุคลากร (REXP101) การสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร 
(ADMSUPOR) และบุคลากรของสถานศึกษา (PERSON) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ดังสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

        Ê  =  0.347TTECHNIQ + 0.207ENVIRONM  + 0.143REXP101  + 0.114ADMSUPOR 
                 + 0.112 PERSON 

 
ABSTRACT 

 The  purpose  of  this  research  was  to  study  factors  of  relation  to  the  efficiency  in  the  
child - centered  learning  activities  construction  of  schools  under  the  Jurisdiction  of  the  office  of  
Sa kaeo  Educational  Service  Area  Region  1. 
 The  samples  comprise  of  146  schools  that  educated  in  first  interval  class  level , separated  
to  146  school  administrators  and  438  teachers  total  584  persons.  Collected  data  by  questionnaires  
with  50  items  and  Likert  rating  scales  of  5  levels. 
 The  reliability  of  questionnaires  was  0.9516.  The  data  were  analyzed  by  using   statistic   
program   for  computing  percentage , mean , standard  deviation ,  and  stepwise  multiple  regression  
analysis. 
 The  results  revealed  that :   
 1. Factors of  relation  to the efficiency  in  the child - centered  learning  activities  construction  
of  schools  under  the  Jurisdiction  of  the  office  of  Sa  kaeo  Educational  Service  Area  Region  1  
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such  as  teacher  factor  of  techniques  and  learning  school  factors  of environment  and  learning  
climate  person’s  state  factor ,  factor  of  school  administrator  in  promotion  and  encouragement  and  
school  person  assurance  were  maximum  respectively. 
 2.  The  efficiency  in  the  child  centered  learning  activities  construction  of  schools  under  
the  Jurisdiction  of  the  office  of  Sa kaeo  Educational  Service  Area  Region 1  is  in  the  maximum  
level. There  are only 3  items  in  the  medium  level  with  the  following  arrangement  in  descending  
order : The  learners  search , compile  and  build  knowledge by  themselves ; The  learners  have skills  
in assessing themselves and assessing  themselves  with  others  understandably ; and  the  participation  
of  learners  in  doing  classroom  research  in  order  to  improve  the  leaning  process. 
 3.  The  result  of  the  analysis  of  the  relationship  among  factors  that  have  relation  to  
efficiency  in  child - centered  learning  activities  revealed  that  there  is  a  positive  relationship  with  
0.599  percent  correlation  coefficient  and  .05  level  of  significance. 
 4.  The  factors  that  can  predict  the  efficiency  in  constructing  child - centered  learning  
activities  construction  of  schools  under  the  Jurisdiction  of  the  office  of  Sa kaeo  Educational  
Service  Area  Region  1  having  relationship  with  efficiency  are  as  follow :  techniques , learning  
environment , status  of  person , encouragement  of  administrators  and  persons  in  the  school  with  
.05  level  of  significance  Z – scores  predict  equation. 
            Ê  =   0.347TTECHNIQ + 0.207ENVIRONM+ 0.143REXP101 + 0.114ADMSUPOR  
                       + 0.112 PERSON 

 
ความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญของมนุษย  เพราะการศึกษาคือเคร่ืองมือท่ีชวยพัฒนาคนใหมี
ความรูความสามารถที่จะปรับตัวใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมในปจจุบันท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองจัดใหสอคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกจากเหตุผลดังกลาว  รัฐจึงไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 
2549)  ท่ีมุงเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาและในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีไดแสดงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาไทยใหสูงข้ึน 
และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 11)  สภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน  คุณภาพการ
ดําเนินการดานตาง ๆ ยังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  กระบวนการเรียนรูท่ีเปนหนาท่ีท่ีนาเบ่ือและเต็มไป
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ดวยความทุกข  ความเครียดจากกระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อความสําเร็จ (วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2545 : 
2) ปญหาดังกลาวจึงนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาของไทย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ได
กําหนด  หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกระยะ 5 ป   จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา  โดยภาพรวมเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาสอดคลองกับภาพรวมของประเทศ  ท้ังในการจัดการเรียนการสอนท่ีถือวาผูเรียนเปนสําคัญ  
การจัดการศึกษาท่ีเนนความสําคัญท้ังความรู   คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  ความเพียงพอของครูผูสอน และการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับพอใช จากความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 ท่ีจัดการศึกษาตั้งแตระดับชวงช้ันท่ี 1 ไดแก  ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูบริหาร  
ปจจัยดานขนาดโรงเรียน 

 
คําสําคัญ 
 การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

สถานภาพของบุคลากรไดแก ผูบริหาร ครู ปจจัยดานครูไดแก ประสบการณการสอน  
ความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดการเรียนรู  ปจจัยดานผูบริหารไดแก ความรอบรู 
และการเปนผูนําทางวิชาการ  การสงเสริม/สนับสนุนในการจัดการเรียนรู และปจจัยดานโรงเรียน  
ไดแก  ขนาดโรงเรียน  บุคลากรของสถานศึกษา  การจัดสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู  และส่ือ  
วัสดุ  อุปกรณ  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในชวงช้ันท่ี 1 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน  146  โรงเรียน มีขาราชการ 
ครูท้ังส้ินจํานวน 1,795  คน   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ในชวงช้ันท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 ตามขนาดโรงเรียน 
 ปการศึกษา 2549 โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified  random  sampling) โดยอาศัยขนาด
โรงเรียนเปนช้ันภูมิ  แยกเปนผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนละ1 คน ไดจํานวน 146  คน และครูผูสอน                
ท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาในชวงช้ันท่ี 1 (ป.1- ป.3)  โรงเรียนละ 3  คน  ไดจํานวน  438  คน รวมท้ังส้ิน  
584  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะคําถามแบบ

สํารวจรายการ (Check  list) 
ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

แบงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)   
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยแตละดานท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1.1  การหาคาความเท่ียงตรง (Content Validity) นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสนอ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  
ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนอตอประธานกรรมการวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงแกไข 

2.1.2  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟา (α-Coefficient)  ของ ครอนบาค (Cronbach, 1971 : 161) โดยคาความเช่ือม่ัน .95 
3.  การวิเคราะหขอมูล 

3.1  การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียน เปนสําคัญ  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ  การหาคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ไดแก  คาเฉล่ีย X  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.)  สถิติท่ีใชหาคุณภาพเคร่ืองมือ  หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α-Coefficient)  ของ ครอนบาค (Cronbach, 1971 : 171) 
 
ผลการวิจัย   

1.  ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.64 , S.D. 
= 0.58)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 8 ขอ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  ผูเรียนไดมีการเรียนรูโดยอาศัยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ( X  = 4.00, 
S.D. = 0.62)  และผูเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม ( X  = 4.00 , S.D. = 2.18) และขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุดไดแก ผูเรียนมีสวนรวมในการทําวิจัยในช้ันเรียน  ( X  = 3.00 , S.D. = 0.94) 

2.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  ไดแก  ดานเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู  ( X  = 3.68 , S.D. = 0.50)  ดานสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู ( X  = 3.56 ,               
S.D. = 0.62)  ดานการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร ( X  = 3.79 , S.D. = 0.61)  และดานบุคลากรของ 
สถานศึกษา  ( X  = 3.54 , S.D. = 0.88)  อยูในระดับมากทุกดาน 

3.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกเปนรายขอของปจจัย
ดานครู ดังนี้ 

 3.1  ดานความรู/ความเขาใจ  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.69, S.D. = 0.54)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมาก 7 ขอ  และอยูในระดับปานกลาง 1  ขอ  ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดไดแก  การวัดและประเมินผลครอบคลุมดานความรูทักษะและคุณธรรม  จริยธรรม 
คานิยม ( X  = 3.95 , S.D. = 0.63)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก มีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
เต็มศักยภาพดวยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ( X  = 3.47 , S.D. = 1.48) 

3.2  ดานเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.68 , 
S.D. = 0.50)  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียสูงสุดไดแก  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ไวทุกวิชาท่ีสอน  ( X  = 4.09 
, S.D. = 0.59)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  
คิดวิเคราะห และสรุปประเมินความรูดวยตนเอง ( X  = 3.37 , S.D. = 0.72) 
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 4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกเปนรายขอของ
ปจจัยดานผูบริหาร 

 4.1  ดานความรอบรู/การเปนผูนําทางวิชาการ พบวา อยูในระดับมาก ( X  = 3.84 , S.D. = 
0.84)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก  การ
ใหความรูในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ ( X  = 4.14  , S.D. = 3.20)  
และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ไดแก  มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการนิเทศไปวางแผน
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ( X  = 3.65  , S.D. = 0.73) 

4.2  ดานการสงเสริม/สนับสนุนพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.79 , S.D. = 
0.61)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมาก 6  ขอ  อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  จัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ( X  = 4.15 
, S.D. = 1.79)  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก  สงเสริม/พัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณการเรียนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  ( X  = 3.48 , S.D. = 0.78) 

5  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  จําแนกเปนรายขอของ
ปจจัยดานโรงเรียน 

 5.1  ดานบุคลากรพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.54 , S.D. = 0.88)  และเม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก  2 ขอ ระดับปานกลาง 3 ขอ  ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  
การมอบหมายงานเปนไปตามความสามารถและความตองการ ( X  = 3.79 , S.D. = 0.84)  ขอท่ีมี คาเฉล่ีย
ตํ่าสุด  ไดแก  จํานวนครูครบตามเกณฑและตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  ( X  = 3.30 , S.D. = 1.99)   

 5.2  ดานสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.56 , 
S.D. = 0.62)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 2 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ  ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก  การจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม อาคารสถานท่ี เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
( X  = 3.80 , S.D. = 0.71)  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีความ
หลากหลายกับการเรียนรู ( X  = 3.33 , S.D. = 0.79) 

 5.3   ดานส่ือ วัสดุ  อุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.30 ,  S.D. = 1.00)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก  1 ขอ ระดับปานกลาง  2 ขอ ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก  นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูอยูเสมอ ( X  = 3.72 , S.D. = 2.22)  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด  ไดแก  มีหองปฏิบัติการที่ใชไดดีตอบสนองความตองการในการเรียนรู ( X  = 2.98 , S.D. = 0.94) 
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อภิปรายผล   
จากผลของการวิจัย เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1ใน
ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานโรงเรียน  ดังนี้ 

ปจจัยดานครู  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสบการณการสอนของครูโดยเฉล่ีย  14  ป  
ดานความรู/ความเขาในจัดการเรียนรู  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก คือ  การวัดและประเมินผลครอบคลุมดานความรู ทักษะ และ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีเพียงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถเต็มศักยภาพดวยกระบวนการ 
วิจัยในช้ันเรียน ท่ีอยูในระดับปานกลาง  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้  เพราะภาระงานของครูท่ีนอกเหนือจากการ
สอนแลวครูยังตองมีงานท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพนั้น  
จะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  จึงจะทําใหสามารถประสบความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนรู   
ดานเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู  ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  อยูในระดับมาก  คือ  มีการจัดการเรียนโดยผสมผสาน ปลูกฝง คุณธรรม คานิยมท่ีดี
งานและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวทุกวิชาท่ีสอน  สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติ  คิดวิเคราะหและสรุปประเมินความรูดวยตนเอง  ท่ีอยูในระดับปานกลาง สาเหตุท่ีเปนเชนนี้  
เพราะ ส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนรูไมเพียงพอกับความตองการ เพื่อใชสําหรับพัฒนาการ
เรียนรูใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ คิด
วิเคราะห และสามารถสรุปประเมินความรูดวยตนเองไดนั้น  เนื่องจาก บุคลากรครูมีจํานวนไมครบตาม
เกณฑ และไมตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  ภาระหนาท่ีนอกเหนือจากการสอน  เชนงานธุรการ  งานการเงนิ/
พัสดุ  และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีผลกระทบเปน
อยางมาก  ท้ังครูจะตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ จึงเปนเหตุทําใหเวลาท่ีใชใน
การเตรียมตัวและใชเทคนิค/วิธีการในการจัดการเรียนรู  การผลิตส่ือ การเอาใจใสในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห  โดยนําความรูท่ีไดมาสรุปและประเมินองค
ความรูของตนเองในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยดานผูบริหาร  พบวา ดานความรอบรู/การเปนผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมากทุกขอ  สวนขอท่ีมี
การปฏิบัติมากท่ีสุด  ไดแก  การใหความรูในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยูเสมอ เหตุท่ี
เปนเชนนี้เพราะผูบริหารสวนใหญจะมีการพัฒนาตนเองในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน อีกท้ังทาง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ไดมีการจัดโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการ
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พัฒนาโรงเรียนและบุคลากรเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และโครงการศูนยเครือขาย
สงเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสูมาตรฐาน  สวนระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการนิเทศไปวางแผนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน  อยูในระดับนอยกวาขออ่ืน  เนื่องจาก  สถานศึกษาแตละแหงใหความสําคัญในการ
กําหนดแผนการนิเทศ  กํากับติดตาม  เปนมาตรฐานการศึกษา และท่ีเขารวมโครงการเพียง จํานวน  84  
โรงเรียนเทานั้นจาก 161 โรงเรียน จึงทําใหมีผลกระทบกับระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโดยตรง  
การสงเสริม/สนับสนุน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  อยูในระดับมาก  คือ  การจัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  สวนการสงเสริม/พัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณการเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  เทานั้นท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะ การไดรับจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการจัด
การศึกษานั้น  แตละสถานศึกษาจะไดรับจํานวนนักเรียน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกับโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง  จึงไมเพียงพอกับการท่ีจะจัดหาและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมตาง ๆใหเอ้ือตอการเรียนรู   

1 จากผลของการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 นั้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2 ปจจัยดานครูเกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 53 

3 ปจจัยดานโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู ท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คิดเปนรอยละ  43 

4 ดานสถานภาพบุคลากร ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ไดแก  ผูบริหาร และ ครู ซ่ึงมีความสัมพันธกันตามขนาดโรงเรียน  คือ  
โรงเรียนขนาดเล็กทีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน  อีกท้ังมีความสัมพันธกับดานความรอบรู/การเปน
ผูนําทางวิชาการ และการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร 

5 ปจจัยดานผูบริหารเกี่ยวกับการสงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคิดเปนรอยละ 42.60 

6 ปจจัยดานโรงเรียนเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   คิดเปนรอยละ 29.10 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  คือ  
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ดานเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู  ดานสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู  ดานสถานภาพบุคลากร  
ดานการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร และดานบุคลากรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธใน
ระดับมาก  ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสนอง
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  และตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ควรพิจารณาสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สถานศึกษาควรนําผลการวิจัยแตละดานท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความตองการของผูเกี่ยวของ
อยางเปนระบบ 

2. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดบุคลากรเขารับผิดชอบจัดการศึกษาในชวง
ช้ันท่ี 1  เพื่อเปนการวางพื้นฐานในการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางจริงจัง 

3. สถานศึกษาควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ในรูปแบบเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล  การผลิตและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับ
การเรียนรู 

4. สถานศึกษาควรมีการเช่ือมโยงเครือขายแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับบริบทและสนองความตองการของผูเรียนอยางหลากหลาย 

5. สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูเรียนในกลุมโรงเรียน  เกี่ยวกับการ
เรียนวิธีการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนอยางหลากหลาย 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ควรนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ
กําหนดนโยบาย  มาตรการสงเสริม/สนับสนุน  ติดตาม ประเมินผลในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดอยางจริงจัง  เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

7. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาและมีผูติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

8. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ควรนําผลการวิจัยดานความขาดแคลน
บุคลากร  การรับภาระงานท่ีนอกเหนือจากการสอน  เพื่อกําหนดอัตรากําลังในการชวยเหลืองาน   
ธุรการ  งานการเงิน/บัญชี  พัสดุ  ใหกับสถานศึกษาในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก   
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการวจิัยปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  ควรวิจยัเชิงคุณภาพเกีย่วกับการใชเทคนิค รูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแกว  
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