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ความเป็นมา
ปัจจุบันรัฐมีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้สถานศึกษามีความสาคัญ มากยิ่งขึ้นโดยมีสาระบัญ ญั ติมาตรา 39 เกี่ยวกับการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้าน
งบประมาณ การบริห ารด้ า นบุ ค คล และการบริห ารงานทั่ วไป ไปยั งคณะกรรมการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามศั กยภาพของผู้เรียน ผสมผสานกับความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้เรียน แต่สภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา การจัดกระบวนการเรียนรู้ยัง
ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนยังมีลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น การขาดวินัย ความขยัน อดทน และสู้งาน รวมทั้งขาดจิตสานึกต่อประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาคือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุม ชน ที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การหลายอย่า งพร้ อ มกั น ตั้ งแต่ก ารบริ ห าร
สถานศึก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
การศึก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา การสร้ างความสั ม พั น ธ์กั บ ชุม ชน ซึ่ งการบริห ารและการจั ด
การศึกษาต้องสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน
การจั ด การศึ ก ษาในจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ก ารประเมิ น และจั ด กลุ่ ม สถานศึ ก ษาตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการแบ่งภาพรวมของสถานศึกษาทั้งหมด 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มพัฒนาดีเยี่ยม กลุ่มพัฒ นา กลุ่มกาลังพัฒนา กลุ่มต้องพัฒนา และกลุ่มต้องพัฒนาเร่งด่วน ซึ่ง
กลุ่มสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (สานักติดตามและ

-2ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน, 2547: 12) คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาค้น คว้าวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในเขต
พื้ น ที่ ม หาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ส ถานศึก ษาสามารถพั ฒ นากระบวนการจั ด
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒนากระบวนการจั ดการศึ กษาที่ สนั บ สนุ นการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน จั งหวั ด

นนทบุรี
2. เพื่อประเมินกระบวนการจั ดการศึกษาที่สนับสนุ นการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน จั งหวัด

นนทบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการจัดการศึกษาทีส่ นับสนุนการ
เรียนรู้
- การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- กระบวนการพัฒนาบุคลากร
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
- กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
- การวิจัยในชัน้ เรียน
- การประกันคุณภาพภายใน
- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้
ผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พฤติกรรมการเรียนรู้
- คุณลักษณะของผู้เรียน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้เรียน
- ครู
- ผู้บริหาร
- ผู้ปกครอง/ชุมชน

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบความคิดการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุ นการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ระเบียบวิธิวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒ นากระบวนการจัดการศึกษาที่ส นับสนุ นการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 1) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัด
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2)จัดสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง
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จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) ประเมิ น ผลกระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ ายใน
สถานศึ ก ษาทั้ ง 6 แห่ งครั้ งที่ 1 และครั้ ง ที่ 2โดยใช้ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การศึก ษาที่
สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ภ ายในสถานศึก ษา 2) สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บริห าร ครู ผู้ เรีย น ผู้ ปกครอง
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)บันทึกผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน จากรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550 และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2550 4)ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน 5) จัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ เสริม/อุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิด้ านการบริหารการศึก ษา 204 คน ผู้บริหาร 220 คน
ผู้แทนผู้ปกครองที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนองค์กรชุมชนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 220
คน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่นที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนศิษย์เก่าที่เป็นกรรมการสถานศึกษา
220 คน ผู้ แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ /องค์ ก รศาสนาที่ เป็ น กรรมการสถานศึ ก ษา 220 คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ของ
สถานศึกษา 440 คน ครู 12,100 คน นักเรียน 129,000 คน รวมทั้งสิ้น 143,064 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คณะวิจัยเลือกอย่างเจาะจงจากสถานศึกษา 6 แห่งโดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มดังนี้
(1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
จานวน 102 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 20
คน
ข. กลุ่ ม ตั วอย่างที่ ใช้ในการสั ม มนา ประกอบด้ วย ผู้ บ ริห าร 6 คน ผู้ แ ทนผู้ ปกครอง 6 คน
ผู้แทนองค์กรชุมชน 6 คน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่ น 6 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 6 คน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ /องค์กร
ศาสนา 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒขิ องสถานศึกษา 6 คน ผู้แทนครู 40 คน รวม 82 คน
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้
จานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ครู 363 คน นักเรียน 6,050 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 6 คน
ผู้ แ ทนองค์ ก รชุ ม ชน 6 คน ผู้ แ ทนองค์ ก รท้ อ งถิ่ น 6 คน ผู้ แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ /องค์ ก รศาสนา 6 คน
ผู้ทรงคุณวุฒขิ องสถานศึกษา 6 คน รวม 6,449 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือมีดังนี้
เครือ่ งมือฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัด
การศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบบันทึกข้อมูลสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่อ งมือ ฉบั บ ที่ 4 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานเกี่ ย วกั บการกระบวนการจั ด การศึก ษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเที่ยงของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .96
เครื่องมือฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษา
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือฉบับที่ 6 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็ นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือฉบับ ที่ 7 แบบสัม ภาษณ์ ความความคิ ดเห็ นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจั ด
การศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เครื่อ งมือ ฉบั บ ที่ 8 แบบบั น ทึ ก การประชุม สนทนากลุ่ ม เกี่ ย วกั บกระบวนการจั ด การศึก ษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เครื่องมือฉบับที่ 9 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจังหวัดนนทบุรี
เครื่อ งมื อ ฉบั บ ที่ 10 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ บ ริห าร ครู เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด
การศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 30 คน ที่ โรงเรี ย นสตรี น นทบุ รี และน าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ ค วามเที่ ย ง โดยใช้สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเที่ยงของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .92
เครื่องมือฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คนโรงเรียนสตรีนนทบุรี และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ได้คา่ ความเที่ยงของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .93
เครื่ อ งมื อ ฉบั บ ที่ 12 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ป กครอง เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด
การศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 30 คน ที่ โรงเรี ย นสตรี น นทบุ รี และน าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ ค วามเที่ ย ง โดยใช้สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเที่ยงของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .95

-5การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย ดาเนินการดังนี้ 1) คณะวิจัยสัมภาษณ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยบั น ทึ ก ลงในแบบสั ม ภาษณ์ 2) คณะวิจั ย บั น ทึ ก สภาพปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง
3) คณะวิจัยนาแบบสอบถามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปให้สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง ด้วยตนเอง และให้สถานศึกษาส่งกลับ
ทางไปรษณีย์ 4) คณะวิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจังหวัดนนทบุรีทั้ง 6 แห่ง 5) คณะวิจัยบันทึกผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี ทัง้ 6 แห่ง
ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี จากรายงานผลการพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 6) คณะวิจัยนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปให้
สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง ด้วยตนเอง และให้สถานศึกษาส่งกลับทางไปรษณีย์ 7) คณะวิจัยจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม/อุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที และ 2) ข้อมู ลเชิงคุณ ภาพ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒ นากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและสัมมนาผู้เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โครงสร้างประกอบด้วย การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
การวิจัยในชัน้ เรียน

-6การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนดังแผนภูฒทิ ี่ 2

การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
- การจัดตั้งเครือข่าย
ความสัมพันธ์
- การจัดทาศูนย์ข้อมูลชุมชน
- การจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชน
- การสนับสนุนจากชุมชน
การประกันคุณภาพภายใน
- การสร้างความตระหนัก
- การเตรียมการ
- การกาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อการ
ประเมิน
- การดาเนินการ
- การปรับปรุง
- การรายงานประเมินตนเอง

-

การวิจัยในชั้นเรียน
การวิเคราะห์ปัญหา
การกาหนดวิธีการแก้ปญ
ั หา
การดาเนินการวิจัย
การสรุปผล

-

การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การกระจายอานาจ
การมีส่วนร่วม
การตรวจสอบได้
การบริหารจัดการตนเอง

กระบวนการจัดการ
ศึกษาทีส่ นับสนุน
การเรียนรูใ้ น
สถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน

- ผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
- ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนการพัฒนา
บุคลากร
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
- การประชุม/ อบรม/
สัมมนา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
กระบวนการ
- การทาผลงาน
จัดการเรียนรู้ของครู
- การจัดทาแผนการสอน
- การสอนแบบบูรณาการ
- การพัฒนาสื่อการสอน
- การประเมินตามสภาพ

จริง
กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- การปรับพฤติกรรม
ผู้เรียน
- การสร้างองค์ความรูด้ ้วย
ตนเอง
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผลประเมินกระบวนการจัดการศึกษาทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จังหวัดนนทบุรี พบว่าหลังการทดลองใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาพรวมและรายด้านมีค่า เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นด้านเดียวกันได้แก่ ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และก่อน
การทดลองใช้พบว่าการวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ส่วนหลังการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ผลทีเ่ กิดขึ้นกับผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจังหวัดนนทบุรี
1. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่ กลุ่มสาระสุ ข
ศึกษามีค่าร้อยละสูงสุดและภาษาไทยมีคา่ ร้อยละต่าสุด
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลั กษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่ามี
คุณภาพในระดับดีและดีมาก
3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริห าร ครู เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความพึง
พอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการ
วิจัยใน
ชัน้ เรียน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
5. ผลการประเมิน ความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กระบวนการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
7. ผลการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) ปัจจัยที่ เป็น อุปสรรคทาให้กระบวนการจัด การศึก ษาที่
สนับสนุ นการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ ทาให้ ไม่ส่ งผลต่อ การพัฒ นาผู้ เรียน มีดังนี้ (1) ปั จจัยสภาพแวดล้ อ ม
อาคารสถานที่ (2) ปัจจัยด้านงบประมาณ (3) ปัจจัยด้านผู้เรียน (4) ปัจจัยด้าน สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเรียน การสอน (5) ปัจจัยด้านผู้ปกครองชุมชน 2) ปัจจัยที่ส่งเสริมเกี่ยวกับกระบวนการจัด
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ (1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (2) ปัจจัยด้าน
ครู (3) ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่สาคัญนามาอภิปราย ดังนี้
1) การพัฒ นากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
นนทบุรี 6 แห่ง จากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสัมมนา พบว่า องค์ประกอบของการ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษา จานวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู กระบวนการ
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สอดคล้องกับสาระเนื้อหาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึก ษา ได้แ ก่ การปฏิรูปการบริห ารและการจัด การศึก ษา การปฏิรูประบบการเรีย นรู้แ ละปฏิรูปครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินงานกิจกรรมของทุก องค์ประกอบให้ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างบูรณาการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล
ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2547: 291) วิจัยการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 พบว่า กระบวนการปฏิรูป กระบวนการเรีย นรู้ ประกอบด้ วย การพั ฒ นา
บุคลากร รูปแบบการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการวิจัย การประเมินผลการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาบุ ค ลากร รู ปแบบการบริห ารจั ด การ การจั ด กระบวนการเรีย นรู้ การวัด และ
ประเมิน ผล การประกั น คุ ณ ภาพ การวิจั ยปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือ กับชุม ชน ซึ่ งผลการวิจั ย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) การนาแนวคิดการอภิปรายสู่การปฏิบัติยังไม่ประสบความสาเร็จ ต้องเร่งหาวิธีการที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นหลักการช่วยให้โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แก่โรงเรียนอย่างทั่วถึง (2) รัฐต้องส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่ อ
พัฒนาครู นักวิชาการในสถานศึกษาอุดมศึกษาในท้องถิ่นสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับครู (3) รัฐควรให้
ความสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณแก่ โรงเรี ย นอย่ า งเพี ย งพอ (4) รั ฐ ต้ อ งพั ฒ นาครู ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะการประเมินผลผู้เรียนให้
สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปที่เน้นให้ผู้เรียนมีการทากิจกรรมและเรียนรู้วิธี
เรียนมากขึ้น และไม่สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และคณะ (2545: 4) วิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของโรงเรี ย น พบว่า องค์ ประกอบปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ก ารพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ ของ
โรงเรียนก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 9 ประการ ได้แก่ (1) คุณ สมบัติของผู้บริหาร (2) ยุทธวิธีการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 3) ยุทธวิธีการบริหารจัดการปัจจัยเกื้อหนุน (4) คุณสมบัติ
ของครู (5) การพัฒนาตนเองของครู (6) การเตรียมการสอนของครู
(7) แนวคิด/วิธีการของครูที่
เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (8) คุณสมบัติของผู้เรียน (9) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ในการพัฒนาโรงเรียน
2 ) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุ นการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง พบว่า หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองทั้งในภาพรวมและราย
ด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาครั้งนี้ได้พัฒ นาให้เห็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน ประกอบกับการดาเนินการทดลองใช้โดยให้
บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ
จัด การศึก ษาที่ ส นั บ สนุ น การเรีย นรู้ ในสถานศึ ก ษาโดยการจั ด ประชุม อบรม และสั ม มนาบุ ค ลากรของ
สถานศึกษาในเรื่องที่บุค ลากรต้องการพั ฒ นา ประสานงานกับองค์ กรอื่น/หน่วยงานต้น สังกั ด เพื่อสร้าง
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เปิ ด โอกาสให้ ชุม ชน ผู้ ป กครองเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับลาดวน เกษตรสุนทร และคณะ (2546: บทคัดย่อ) วิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนพบว่า ปัจจัย
ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นดั ง นี้ (1) การพั ฒ นาบุ ค ลากรเน้ น การพั ฒ นาตนเองของครู จ าก
การศึกษาเอกสาร ดูงานหรือฝึกอบรม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (2) พัฒ นารูปแบบการเรียนรู้ใน
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กรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนกาหนดเป็นปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ของตนเอง (4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นาระบบสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทา
แผนพั ฒ นาการศึก ษาของโรงเรีย น กาหนดวิสัยทั ศน์จากการวิเคราะห์ ความต้อ งการของผู้ปกครอง ครู
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ครูทุกคนในโรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (5) การประกั นคุ ณ ภาพภายใน ประชุม ครูเพื่อ สร้า งความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บการประกั น
คุณ ภาพการศึกษาร่วมกันกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง พบว่า มีความพึงพอใจด้านการทาวิจัย
ในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด อาจเป็นเพราะว่าครูยังไม่มีความรู้ความชานาญในการทาวิจัย ขาดประสบการณ์
ในการวิจัย มีภาระงานในหน้าที่มากไม่มเี วลาในการทาวิจัย การทาวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหานักเรียน ไม่มี
การวิจัยแก้ปัญหาเด็กที่เรียนอ่อนอย่างจริงจัง ทาเพื่อส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ได้นาผล
ไปพัฒนานักเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุวมิ ล ว่องวาณิช (2543: 11) กล่าวว่า การวิจัยส่งเสริมในชัน้ เรียน คือ
การวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนาผลมาใช้ปรับปรุงในการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีลักษณะดังนี้ (1) งานวิจัยของครูเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก
มุ่งที่การแสวงหาคาตอบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชัน้ เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้เวลาในการดาเนินงาน
นานเกินไปจนทาให้การสอนเกิดผลกระทบ (2) ในแต่ละภาคเรียน ครูสามารถทาการศึกษาในประเด็นวิจัย
หรือหัวข้อได้หลายประเด็นโดยสามารถดาเนินการได้พร้อมกัน (3) การวิจัยของครูเน้นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มาแสวงหาค าตอบ เพื่อ ให้ ได้ ค าตอบที่ น่า เชื่อ ถื อ และน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งการนาเสนอผลการวิจัยจึงไม่ยดึ รูปแบบที่เป็นทางการเหมือนกับทากันใน
การวิจัยเชิงวิชาการที่แบ่งออกเป็น 5 บาท (4) การทาวิจัยของครูต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากสภาพเป็น
จริงในขณะนัน้ ซึ่งครูไม่สามารถใช้วธิ ีการเดิมๆ แก้ปัญหาได้ จาเป็นต้องค้นหาวิธีการใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กที่
ขาดแคลนอาคารสถานที่ ห้องเรียน งบประมาณ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือปัจจัยดังกล่าว เพื่อช่วยให้สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาผู้เรียนไปได้อย่างรวดเร็ว
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ สถานศึกษาควรพัฒนาให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชัน้ เรียน
และจัด ทาวิจั ยในชั้นเรีย นให้ ม ากขึ้น เพราะจะสามารถทาให้ เกิ ด การพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ได้ อ ย่า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษาควรพัฒ นาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
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สูงขึน้ กว่าเดิม
5) สถานศึก ษาควรพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ให้ ทัน สมั ย มีห นั งสือ มากขึ้น มีค วามหลากหลายและจั ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
6) สถานศึกษาควรช่วยเหลือครูอานวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งความรู้ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และ
เทคโนโลยีตา่ งๆ รวมทั้งให้ครูมเี วลาเตรียมการสอนอย่างเพียงพอจะทาให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
7) สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน
8) สถานศึกษาควรมีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ให้ชุมชน ผู้ปกครองรับรู้ เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
9) หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง/ สถาบัน การศึก ษา ควรให้ ความช่วยเหลือ สถานศึก ษาเกี่ยวกั บการ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ หรือช่วยในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการจัดตั้ง
ศูนย์/ คลีนิค การเรียนรู้ให้บริการถาม-ตอบ ข้อข้องใจ ให้คาปรึกษา ทางด้านการพั ฒนาสถานศึกษา การ
บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย ฯลฯ ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป มีดังต่อไปนี้
1) ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นากระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ผ่านการประเมินภายนอกและสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินเพื่ออธิบายความแตกต่างของสถานศึกษา
ทั้ง 2 ประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการพัฒนาโรงเรียนทั่วไป

