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 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Corrlation Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา 
ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา 2) ศึกษาศกัยภาพของครูในการจดั 
การเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยดา้นความพร้อมของ
ครูและปัจจยัการบริหารกบัศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 4) ศึกษา 
ระดบัการส่งผลต่อศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 5) คน้หาตวั
พยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ศกัยภาพครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และ 6) ศึกษา 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมของครู ปัจจยัการบริหาร และศกัยภาพของครูในการจดัการเรียน 
การสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ก าหนด ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 339 คนมาโดยการ สุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Windows สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพร้อมของครู และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา 
กบัศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั วเิคราะห์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์  อยา่งง่ายของเพียร์สัน  วเิคราะห์ระดบัการส่งผลต่อ ศกัยภาพของครู ในการจดัการเรียน
การสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งหมดท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดยใชส้ถิติ Multiple Regression คน้หา
ตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยใชว้ธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น  (Stepwise Multiple 
Regression) สร้างสมการพยากรณ์ท่ีดีในรูป สมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน  และ
วเิคราะห์ขอ้มูลกา รแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือความ (Content Analysis) 
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 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู พบวา่ ในภาพรวมครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.37 , 
S.D.= 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรา ยดา้น พบวา่ ครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก  5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  3) ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
4) ดา้นการเห็นคุณค่าและประโยชน์ และ 5) ดา้นเศรษฐกิจและครอบครัว และครูมีความพร้อมอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสมของภาระงาน ส่วนปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา พบวา่ 
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.42 , S.D.= 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นนโยบายและแผน และมีความเหมาะสมอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 2) ดา้นการนิเทศติดตามผล 3) ดา้น 
การสร้างขวญัและก าลงัใจ และ 4) ดา้นการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้  
 2. ศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัในภาพรวม พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54 , S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีศกัยภาพการจดัการเรียน 
การสอนอยู่ ในระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเตรียมการ 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
3) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 4) ดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัพยากรณ์ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความพร้อม 
ของครู และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษากบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ศกัยภาพของครูในการจดัการเรียน
การสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั พบวา่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.736) ปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.528) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และในกรณีแยก 
ตวัพยากรณ์ คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู 6 ดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู มีความสัมพนัธ์ 
กบัศกัยภาพของครูดา้นการเตรียมการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และ 
ดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.713, 0.667, 0.657, 0.627) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา 5 ดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา 
มีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพของครูดา้นการเตรียมการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัและ
ประเมินผล และดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.465, 0.439, 0.502, 
0.507) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลต่อศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน 
เป็นส าคญั พบวา่ ตวัพยากรณ์ ทั้ง 2 ตวั มีระดบัการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.754 หรือคิดเป็นร้อยละ 
56.80 และรายดา้น พบวา่ ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการเตรียมการอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.720 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 51.80 ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.683 หรือคิดเป็น 
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ร้อยละ 46.70 ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.682 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 46.40 ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.660 หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 43.60 ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ 11 ตวั พบวา่ ตวัพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลต่อ ศกัยภาพ
ของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.779 คิดเป็นร้อยละ 
60.60 และรายดา้น พบวา่ ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการเตรียมการอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.758 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 57.50 ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.723 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 52.30 ส่งผลต่อศกัยภาพดา้นการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.724 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.40 ส่งผลต่อ ศกัยภาพดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.683 หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 46.60 
 5. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอน 
โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัในภาพรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู และปัจจยั 
ดา้นการบริหารการศึกษา มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง หรือพยากรณ์ไดร้้อยละ 56.80 และ
รายดา้น พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี ทั้ง 2 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู และปัจจยัดา้นการบริหาร
การศึกษา มีอ านาจในการพยากรณ์ ศกัยภาพดา้นการเตรียมการ ศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ศกัยภาพดา้นการวดัและประเมินผล ศกัยภาพดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัสูง หรือ 
พยากรณ์ไดร้้อยละ 51.80, 46.70, 46.40, 43.60 ตามล าดบั กรณีแยกตวัพยากรณ์ 11 ตวั พบวา่ ศกัยภาพ 
ของครูในภาพรวม มีตวัพยากรณ์ท่ีดี  5 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความพร้อม  ของครูดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นการเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษาดา้นการนิเทศติดตามผล มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่น 
ระดบัสูง หรือพยากรณ์ ไดร้้อยละ  59.60 เม่ือแยกศกัยภาพของครูรายดา้น พบวา่  ศกัยภาพดา้นการ
เตรียมการ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 5 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครูดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตร 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการเห็นคุณค่าและประโยชน์ และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา  
ดา้นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการนิเทศติดตามผล มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง 
หรือพยากรณ์ไดร้้อยละ 56.90 ศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 4 ตวั คือ ปัจจยั 
ดา้นความพร้อมของครูดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นเศรษฐกิจ 
และครอบครัว และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษาดา้นการนิเทศติดตามผล มีอ านาจในการพยากรณ์ 
อยูใ่นระดบัสูง หรือพยากรณ์ไดร้้อยละ 51.40 ศกัยภาพดา้น การวดัและประเมินผล มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 
3 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครูดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการเห็นคุณค่าและประโยชน์ 
และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษาดา้นการนิเทศ ติดตามผล มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง 
หรือพยากรณ์ไดร้้อยละ 49.80 และศกัยภาพดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอน มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 5 ตวั 
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คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครูดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตร ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
ดา้นการเห็นคุณค่าและประโยชน์ และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา ดา้นการนิเทศติดตามผล ดา้น
การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง หรือพยากรณ์ไดร้้อยละ 45.60 
 6. ผลการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ดงัน้ี 
  6.1 กรณีตวัพยากรณ์ในภาพรวม ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู และ 
ปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา มีสมการพยากรณ์ศกัยภาพของครูในภาพรวม ในรูปสมการคะแนนดิบ 
และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
     สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
     2Ŷ  = 0.090 + 0.769Xความพร้อม + 0.172Xบริหาร 
     สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
     2Ẑ  = 0.634Zความพร้อม + 0.191Zบริหาร 

  6.2 กรณีแยกตวัพยากรณ์ 11 ตวั มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 5 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้น 
การเห็นคุณค่าและประโยชน์ และปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษาดา้นการนิเทศติดตามผล  มีสมการ
พยากรณ์ศกัยภาพของครูในภาพรวม ในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
     สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
     12Ŷ = 0.328 + 0.247Xจดัการเรียน + 0.209Xนิเทศ + 0. 911Xวดัผล 

       + 0.135Xหลกัสูตร + 0.095Xคุณค่า 
     สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
     12Ẑ = 0.050Zจดัการเรียน + 0.030Zนิเทศ + 0.047Zวดัผล + 0.051Zหลกัสูตร 

       +  0.028Zคุณค่า 
7. ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะ  

  7.1 ปัจจยัดา้นความพร้อมของครู  
  ครูใหข้อ้เ สนอแนะสรุปไดด้งัน้ี คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร ควรมี
การประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัเน้ือหาของหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั ควรจดักิจกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความพร้อมของเด็ก ดา้นการวดัผลประเมินผล 
ควรใหผู้ป้กครองมีส่ วนร่วมและประเมินผลตามสภาพจริง ดา้นความเหมาะสมของภาระงาน ควร
มอบหมายงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถของครู และควรส่งเสริมใหค้รูมีรายไดส้อดคลอ้งและ
เพียงพอกบัรายจ่าย 
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  7.2 ปัจจยัดา้นการบริหารการศึกษา  
  ครูใหข้อ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี คือ ควรมีการน าขอ้บกพร่องของนโยบายหรือแผนการ
ศึกษามาปรับปรุง แกไ้ข เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาดีข้ึน รวมทั้งการตรวจ สอบคุณภาพการศึกษา 
โดยนิเทศ ติดตาม และก ากบั การพฒันาส่ือการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ  ส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองในทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างข วญั ก าลงัใจในการ
ท างานและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั  
  7.3 ศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  ครูใหข้อ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี คือ ควรส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ สามารถเก่ียวกบัดา้น
การเตรียมการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลประเมินผล 
และดา้นการน าผลการประเมินไปใชเ้พื่อปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั จึงจะท าใหค้รูมีศกัยภาพสูงข้ึน 
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 This correlation research aimed to study teachers’ readiness and educational administration 
factors, study the capability of teachers in their management of student - centered teaching approach, 
study the relationship between teachers, readiness and educational administration in the management 
of their teaching which focused on student - centered approach, study levels of influenced towards 
the capability of the teachers in their student - centered teaching approach, search for a good 
predictor in the prediction of teachers, capability in their student - centered teaching approach, and 
study suggestions relating teachers’ readiness and administration factors and their capability in the 
teaching management, 339 personnel and groups’ sires were determined by the use of Krejcie and 
Morgan table and stratified random sampling technique. An instrument employed in data collecting 
was a fire levels rating scale questionnaire Research analysis was attempted by the use of SPSS 
for windows Statistics used were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Relationships 
between teachers’ readiness and educational administration factors in their student-centered teaching 
approach were valued. Simple Pearson’s correlated coefficient was used in analyzing. Multiple 
Regression statistics was used in all predictors in analyzing of influential levels towards teachers’ 
capability in their student - centered teaching approach, Good predictors was searched by the use of 
Stepwise multiple Regression Analysis, developed the effective predicting estimation equation in 
standardized and unstandardized score and analyzed  opinions and suggestions of questionnaire 
reactors  by using Content Analysis. 
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 Research results were as follows : 
 1. In the aspect of teachers’ readiness, it was fond that their overall readiness was at high 
level ( X =3.37 , S.D. = 0.42). When scrutinizing each individual, fire aspects’ readiness were found 
at high level, These were curriculum understanding,  teaching management, evaluation and 
measurement, values and benefits, and economy and family. The teachers possessed medium level of 
readiness in one aspect which was the aspect of task appropriateness. In educational administration 
aspect, in was found as a whole that appropriateness showed at medium level ( X =3.42 , S.D. = 0.57) 
When scrutinging each individual, one aspect was found at high level which was the aspect of policy 
and planning. Four aspects of facilities, supervising and monitoring, morale and encouragement 
and establishment of learning organizations were at medium level. 
 2. In teachers’ capability in their student – centered teaching approach as a whole, it was 
found at high level ( X = 3.54 , S.D. = 0.51). when scrutinging each aspect, it revealed that teachers’ 
teaching capability was at high level in all 4 aspects of preparation, teaching, evaluation and 
measurement, and teaching improvement. 
 3. Study results of relationship between predictors were comprised of teachers’ readiness 
and educational administration factors and a criterion variable, which was teachers’ capability in the 
teaching approach. It was found that the readiness factor as a whole related to the criterion variable 
at high level (r = 0.736) and the educational administration factor as a whole related to the variable at 
medium level (r = 0.528). This revealed a statistical significance at the level of 0.05. In the case whole 
predictors were separated, in the 6 aspects of teachers’ readiness it showed that the readiness factor 
related to teachers’ capability in the aspects of preparation, teaching, evaluation and measurement 
and teaching improvement was at high level (r = 0.713, 0.667, 0.657, 0.627). Statistical significance 
revealed at the level of 0.05. 
 In 5 aspects of educational administration, the educational administration aspect was found 
with its relationship to teachers’ capability in the aspects of preparation, teaching, measurement and 
evaluation, and  teaching improvement at medium level (r = o.465, 0.439, 0.502, 0.507), having 
statistical significance at the level of 0.05. 
 4. In study results of influential levels towards teachers’ capability in their student - 
centered teaching approach, it was found that the influential levels in predictors were at high level of 
0.754 or 56.80 percent. In each aspect, it was found that the influence towards preparation capability 



 

 

ฎ 

was at high level of 0.720 of 51.80 percent, teaching capability at high level of 0.683 or 46.70 percent, 
measurement and evaluation capability at high level of 0.682 or 46.40 percent, and teaching 
improvement capability at high level of 0.660 or 43.60 percent. In a separated case of 11 predictors, 
it was found that all of them yielded influential effect towards teachers’ capability in the teaching 
approach highly at the level of 0.779 or 60.60 percent. 
 In each aspect, it was found that the effect towards the aspect of preparation capability was 
at high level of 0.758 or 57.50 percent, the aspect o teaching capability at high level of 0.723 or 52.30 
percent, the aspect of measurement and evaluation at high level of 0.724 or 52.40 percent, and the 
aspect of teaching improvement at high level of 0.683 or 46.60 percent. 
 In searching result of good predictors for the prediction of the teachers’ capability in their 
teaching management, it was found that the good predictors were teachers’ readiness and educational 
administration factors, enabling highly in the prediction at high level of 0.683 or 46.60 percent. 
 5. In searching result of  good predictors for the prediction of the teachers’ capability 
in their teaching management, it was found that the good predictors were teachers’ readiness and 
educational administration factors, enabling highly in the prediction at 56.80 percent. In each aspect, 
it was found that two good predictors were teachers’ readiness and educational administration factors 
which could highly predicted in the aspects of  preparation capability, teaching, measurement and 
evaluation, and teaching improvement at 51.80, 46.70, 46.40 and 43.60 respectively. In the case of 
11 separated predictors, it was found that n overall image of teachers’ capability possessed 5 good 
predictors which were the factors of readiness of teachers, curriculum understanding, teaching, 
measurement and  evaluation, perception of values and benefits, and educational administration, 
monitoring and supervision. Predicting potential was high at the level of 59.60 percent. When each 
capability was separated, 5 good predictors were found in teachers’ preparation capability, which 
were the aspect in the factors of teachers’ readiness, understanding of curriculum, teaching, values and 
benefits perception, educational administration, facilities and supervising and monitoring. These 
predictors predicted highly at the level of 56.90 percent. In the aspect of teaching capability, 4 good 
predictors were found, including the factors of teachers’ readiness, understanding of curriculum, 
teaching, economy and family , and educational administration, supervise and monitoring. High 
capacity in prediction was found at 51.40 percent. In the aspect of teaching measurement and 
evaluation, a good predictors of readiness, Teachings management, perception of values and benefits, 
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and educational administration, supervising and monitoring were found, High predicting capacity 
was at the level of 49.80 percent. In the aspect of teaching improvement capability, 5 good predictors 
were found. These were the factors of teachers’ readiness, curriculum, measurement and evaluation, 
perception of values and benefits, educational administration, supervising, monitoring, and the 
establishing of learning organizations. High potential in prediction was found at 45.60 percent. 
 6. Results of equation development from good predictors were as follows :  
  6.1 In an overall case of predictors, good predictors were the factors in teachers’ 
readiness, educational administration. Prediction equations for and overall image of teachers’ capability 
in unstandardized estimation and equation in standardized estimation equation were as follows : 
  Unstandardized Estimation Equation : 
  2Ŷ   = 0.090 + 0769Xreadiness + 0.172Xadministration 

  Standardized Estimation  Equation : 
  2Ẑ = 0.634Zreadiness + 0.191Zadministration 

  6.2 In a separated case of 11 predictors, 5 good predictors were found including 
the factors in the aspects of teachers’ readiness, curriculum, teaching, measurement and evaluation, 
perception of values and benefits, and educational administration, supervising, and monitoring. 
Prediction equations for an overall image of the capability of the teachers were in equations of 
unstandardized estimation equation and standardized estimation equation as follows : 

  Unstandardized Estimation Equation : 
  12Ŷ   = 0.328 + 0.247Xteaching management+ 0.209Xsupervision + 0.911Xmeasurement 

   0.135Xcurriculum+0.095Xvalues 

  Standardized Estimation  Equation : 
  12Ẑ = 0.050Zteaching management+0.030Zsupervising+0.047Zmeasurement+ 

   0.051Zcurriculum+0.028Zvalues 

 7. Resulted study of suggestions 
  7.1 Factors in the aspect of teachers’ readiness given suggestions by teachers were 
as follows :  
  In the aspect of curriculum a meeting should be arranged to inform about the curriculum 
centered approach, activities should be conducted according to students’ readiness. In the aspect 
of measurement and evaluation, parents should have participation in real situation of evaluation. 
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In the aspect of task appropriateness, tasks should be assigned appropriately according to teachers’ 
capacity and teachers should be supported to be able to earn adequate income which would be 
sufficient to real expenditure. 
  7.2 Factors concerning administration given suggestions by teachers were as follows : 
  Weakness of policy or educational plans should be studied for possible improvement 
in order to meet better quality of education. This included educational monitoring, supervising, and 
controlling. Teaching aids should be developed systematically and personnel be their development. 
This was to establish morale and work spirit and to help improve learning resources in local 
communities which world foster interest towards student – centered learning approach as a whole. 
  7.3 Teachers’ capacity in the use of student – centered approach given suggestions 
were as follows :  
  Teachers should be promoted in terms of knowledge and capacity for their teaching 
task. They should be advised and trained to become able in managing learning activities, measurement 
result in the improvement of their teaching procedures, which finally would raise their capacity to 
a higher level. 
 
 


