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ความเป็นมา 

ปัจจุบันรัฐมกีารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ให้สถานศึกษามีความส าคัญมากยิ่งขึ้นโดยมีสาระบัญญัติมาตรา 39 เกี่ยวกับการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้าน

งบประมาณ การบริหารด้านบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการส านัก งานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน ผสมผสานกับความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน 

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้เรียน แตส่ภาพการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา การจัดกระบวนการเรียนรู้ยัง

ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนยังมีลักษณะท่ีไม่พึง

ประสงค์ เช่น การขาดวินัย ความขยัน อดทน และสู้งาน รวมท้ังขาดจิตส านึกต่อประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น 

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาคือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท่ีจะต้องด าเนินการหลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่การบริหาร

สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสนับสนุนทรัพยากร

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งการบริหารและการจัด

การศึกษาต้องสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน  

การจัดการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีมีการประเมินและจัดกลุ่มสถานศึกษาตามแนวทางของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการแบ่งภาพรวมของสถานศึกษาท้ังหมด 5 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มพัฒนาดีเยี่ยม กลุ่มพัฒนา กลุ่มก าลังพัฒนา กลุ่มต้องพัฒนา และกลุ่มต้องพัฒนาเร่งด่วน ซึ่ง

กลุ่มสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  (ส านักติดตามและ



 - 2 - 

ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 12) คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในเขต

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการจัด

การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด

นนทบุรี 

2. เพื่อประเมินกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด

นนทบุรี   

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แผนภูมิท่ี  1.1  กรอบความคิดการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน  

 

 

ระเบียบวิธิวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัยม ี2 ระยะ ดังนี ้

ระยะท่ี 1 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 1) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศกึษาเกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2)จัดสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศกึษาท้ัง 6 แห่ง  

กระบวนการจัดการศกึษาทีส่นับสนนุการ

เรียนรู ้

- การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

- กระบวนการพฒันาบุคลากร 

- กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคร ู

- กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การวจิัยในชัน้เรียน 

- การประกันคุณภาพภายใน 

- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลพัธท์ี่เกดิขึน้ 

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

- พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

- คุณลักษณะของผู้เรียน 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

- ผู้เรียน 

- คร ู

- ผู้บริหาร 

- ผู้ปกครอง/ชุมชน 
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ระยะท่ี 2 การประเมินกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 1) ประเมินผลกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาท้ัง 6 แห่งคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2โดยใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง

เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)บันทึกผลลัพธ์ท่ี

เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน จากรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550 และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2550 4)ประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน  5)  จัด

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับปัจจัยท่ีสง่เสริม/อุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัด

การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 204 คน ผู้บริหาร 220 คน 

ผู้แทนผู้ปกครองท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนองค์กรชุมชนท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา 220 

คน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่นท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนศิษย์เก่าท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา 

220 คน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ /องค์กรศาสนาท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ

สถานศกึษา 440 คน ครู 12,100 คน นักเรียน 129,000 คน รวมท้ังสิ้น 143,064 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง คณะวิจัยเลือกอย่างเจาะจงจากสถานศึกษา 6 แห่งโดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มดังนี้        

(1) กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน  102  คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

ก. กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 20 

คน 

ข. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 6 คน 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 6 คน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น 6 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 6 คน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กร

ศาสนา 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒขิองสถานศึกษา 6 คน ผู้แทนครู 40 คน รวม 82 คน 

(2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 

จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ครู 363 คน นักเรียน 6,050 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 6 คน 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 6 คน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น 6 คน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ /องค์กรศาสนา 6 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒขิองสถานศึกษา 6 คน รวม 6,449 คน        

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือมดีังนี้ 

เครือ่งมือฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
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เครื่องมือฉบับที่ 2 แบบบันทึกการสัมมนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบบันทึกข้อมูลสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เครื่องมือฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 30 คน ท่ีโรงเรียนสตรีนนทบุรี และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเท่ียง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .96   

เครื่องมอืฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษา

ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน         

เครื่องมือฉบับที่ 6 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน         

เครื่องมือฉบับที่ 7 แบบสัมภาษณ์ความความคิดเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน           

เครื่องมือฉบับที่ 8 แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

เครื่องมอืฉบับที่ 9 แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ พฤติกรรมการ

เรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานดา้นผู้เรียน ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานจังหวัดนนทบุรี  

เครื่องมือฉบับที่ 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท่ีโรงเรียนสตรีนนทบุรี และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเท่ียง โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .92  

เครื่องมือฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 30 คนโรงเรียนสตรีนนทบุรี และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเท่ียง โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  

ครอนบาค ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .93   

เครื่องมือฉบับที่  12 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท่ีโรงเรียนสตรีนนทบุรี และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเท่ียง โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .95  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย ด าเนินการดังนี้ 1) คณะวิจัยสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์ 2) คณะวิจัยบันทึกสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี ท้ัง 6 แห่ง 

3) คณะวจิัยน าแบบสอบถามการปฏบัิติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปให้สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี ท้ัง 6 แห่ง ด้วยตนเอง และให้สถานศึกษาส่งกลับ

ทางไปรษณีย์ 4) คณะวิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานจังหวัดนนทบุรีท้ัง 6 แห่ง 5) คณะวจิัยบันทึกผลสัมฤทธ์ิ

ของผู้เรียน พฤตกิรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี ทัง้ 6 แห่ง 

ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี  จากรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 6) คณะวิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปให้

สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี ท้ัง 6 แห่ง ด้วยตนเอง และให้สถานศึกษาส่งกลับทางไปรษณีย์ 7) คณะวจิัยจัด

ประชุมสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริม/อุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศกึษาท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนรู้ ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี ท้ัง 6 แห่ง      

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์

ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และ 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ

วเิคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โครงสร้างประกอบด้วย การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การวจิัยในชัน้เรียน 
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กระบวนการจัดการ

ศึกษาทีส่นบัสนุน

การเรียนรูใ้น

สถานศึกษา  ขั้น

พื้นฐาน 

                 การบริหาร                              

     โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

-  การกระจายอ านาจ 

-  การมีส่วนรว่ม 

-  การตรวจสอบได้ 

-  การบรหิารจัดการตนเอง 

การสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 

-  การจัดตั้งเครือข่าย  

   ความสัมพันธ ์

-  การจัดท าศูนยข์้อมูลชุมชน 

-  การจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

-  การสนับสนุนจากชุมชน 

การประกันคุณภาพภายใน 

-  การสรา้งความตระหนกั 

-  การเตรยีมการ 

-  การก าหนดตัวบง่ชีเ้พื่อการ 

   ประเมิน 

-  การด าเนินการ 

-  การปรับปรุง 

-  การรายงานประเมินตนเอง 

การวจิัยในชั้นเรียน 

-  การวิเคราะหป์ัญหา 

-  การก าหนดวิธีการแก้ปญัหา 

-  การด าเนินการวิจัย 

-  การสรุปผล 
-  ผลที่เกิดขึน้กับผูเ้รียน 

-  ความพงึพอใจของ 

   ผู้เกี่ยวข้อง 

กระบวนการพัฒนา

บุคลากร 

-  การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

-  การประชุม/ อบรม/ 

สมัมนา 

-  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

   ร่วมกัน 

-  การท าผลงาน 

 

 

              กระบวนการ                        

       จัดการเรียนรู้ของคร ู

- การจัดท าแผนการสอน 

-  การสอนแบบบูรณาการ 

-  การพัฒนาสื่อการสอน 

-  การประเมินตามสภาพ

จรงิ 

กระบวนการเรียนรู้           

ของผู้เรยีน 

-  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

-  การปรับพฤติกรรม

ผู้เรียน 

-  การสรา้งองค์ความรูด้้วย 

    ตนเอง 

-  การพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 

การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนดังแผนภูฒทิี่ 2 

 

ผลประเมินกระบวนการจัดการศกึษาทีส่นับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

จังหวัดนนทบุรี พบวา่หลังการทดลองใช้กระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิ .05 โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นด้านเดียวกันได้แก่ ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และก่อน

การทดลองใชพ้บวา่การวจิัยในช้ันเรียนมคี่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนหลังการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด    
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ผลทีเ่กิดขึ้นกับผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานจังหวดันนทบุรี  

1. ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มสาระสุข

ศกึษามคี่าร้อยละสูงสุดและภาษาไทยมีคา่รอ้ยละต่ าสุด 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่ามี

คุณภาพในระดับดีและดีมาก 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี       

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความพึง

พอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการ

วจิัยใน       ชัน้เรียน มีคา่เฉลี่ยต่ าสุด                                                                                                                    

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจ

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กระบวนการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   

7. ผลการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศกึษาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคท าให้กระบวนการจัดการศึกษาท่ี

สนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน ท่ีท าให้ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ (1) ปัจจัยสภาพแวดล้ อม 

อาคารสถานท่ี      (2) ปัจจัยด้านงบประมาณ (3) ปัจจัยด้านผู้เรียน (4) ปัจจัยด้าน สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมการเรียน การสอน (5) ปัจจัยด้านผู้ปกครองชุมชน 2) ปัจจัยท่ีส่งเสริมเกี่ยวกับกระบวนการจัด

การศกึษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจะส่งผลตอ่การพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ (1) ปัจจัยดา้นผู้บริหาร (2) ปัจจัยด้าน

คร ู(3) ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

การอภปิรายผล  

ผลการวจิัยมปีระเด็นท่ีส าคัญน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1)  การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด

นนทบุรี 6 แห่ง จากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสัมมนา พบว่า องค์ประกอบของการ

พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษา จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู กระบวนการ
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เรียนรู้ของผู้เรียน การประกันคุณภาพภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

สอดคล้องกับสาระเนื้อหาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบการเรียนรู้และปฏิรูปครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินงานกิจกรรมของทุกองค์ประกอบให้มี

ความสัมพันธ์กันอย่างบูรณาการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล 

วอ่งวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2547: 291) วจิัยการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบว่า กระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย การพัฒนา

บุคลากร รูปแบบการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการวจิัย การประเมินผลการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร รูปแบบการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ วัดและ

ประเมินผล การประกันคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ซึ่งผลการวิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) การน าแนวคิดการอภิปรายสู่การปฏิบัติยังไม่ประสบความส าเร็จ ต้องเร่งหาวิธีการท่ี

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและวิธีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นหลักการช่วยให้โรงเรียนสามารถ

จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แก่โรงเรียนอย่างท่ัวถึง (2) รัฐต้องส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่ อ

พัฒนาครู  นักวิชาการในสถานศึกษาอุดมศึกษาในท้องถิ่นสามารถเป็นพี่เลี้ยงท่ีดีให้กับครู (3) รัฐควรให้

ความสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงเรียนอย่างเพียงพอ (4) รัฐต้องพัฒนาครูด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน  รวมท้ังการวัดและประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะการประเมินผลผู้เรียนให้

สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีการท ากิจกรรมและเรียนรู้วิธี

เรียนมากขึ้น และไม่สอดคล้องกับทิศนา    แขมมณี และคณะ (2545: 4) วจิัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ของโรงเรียน พบว่า องค์ประกอบปัจจัยส าคัญท่ีเป็นแรงผลักดันให้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ

โรงเรียนก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 9 ประการ ได้แก่ (1)  คุณสมบัติของผู้บริหาร (2) ยุทธวิธีการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 3) ยุทธวธีิการบริหารจัดการปัจจัยเกื้อหนุน (4) คุณสมบัติ

ของครู (5) การพัฒนาตนเองของครู (6) การเตรียมการสอนของครู              (7) แนวคิด/วิธีการของครูท่ี

เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  (8) คุณสมบัติของผู้เรียน (9) การมสี่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

ในการพัฒนาโรงเรียน 

2 ) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษา      

ขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง พบว่า หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองท้ังในภาพรวมและราย

ด้านอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 อาจเป็นเพราะวา่กระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้

ในสถานศึกษาคร้ังนี้ได้พัฒนาให้เห็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน ประกอบกับการด าเนินการทดลองใช้โดยให้

บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองได้มสี่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ

จัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนาบุคลากรของ

สถานศึกษาในเร่ืองท่ีบุคลากรต้องการพัฒนา ประสานงานกับองค์กรอื่น/หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกับล าดวน เกษตรสุนทร และคณะ (2546: บทคัดย่อ) วิจัยและพัฒนาท้ังโรงเรียนพบว่า ปัจจัย

ส าคัญท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ (1) การพัฒนาบุคลากรเน้นการพัฒนาตนเองของครูจาก

การศึกษาเอกสาร ดูงานหรือฝึกอบรม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใน
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รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ใช้สื่อธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) การวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นนวัติ

กรรมการเรียนการสอน  โดยการวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนก าหนดเป็นปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน

ของตนเอง (4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน น าระบบสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครอง ครู  

นักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา ครูทุกคนในโรงเรียนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะ 3 ปี (5) การประกันคุณภาพภายใน  ประชุมครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3) ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้บริหาร ครูเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง พบว่า มีความพึงพอใจด้านการท าวจิัย

ในช้ันเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจเป็นเพราะวา่ครูยังไมม่ีความรู้ความช านาญในการท าวิจัย ขาดประสบการณ์

ในการวจิัย มีภาระงานในหน้าท่ีมากไมม่เีวลาในการท าวิจัย  การท าวิจัยไมส่อดคล้องกับปัญหานักเรียน ไม่มี

การวิจัยแก้ปัญหาเด็กท่ีเรียนอ่อนอย่างจริงจัง ท าเพื่อส่งผลงานทางวชิาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ได้น าผล

ไปพัฒนานักเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุวมิล ว่องวาณิช (2543: 11) กล่าวว่า การวจิัยส่งเสริมในชัน้เรียน คือ 

การวิจัยท่ีท าโดยครูผู้สอนในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน และน าผลมาใช้ปรับปรุงในการ

เรียนการสอน  เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่ผู้เรียน มลีักษณะดังนี้ (1) งานวจิัยของครูเป็นงานวจิัยขนาดเล็ก 

มุ่งท่ีการแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชัน้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีไม่ใชเ้วลาในการด าเนินงาน

นานเกินไปจนท าให้การสอนเกิดผลกระทบ (2) ในแต่ละภาคเรียน  ครูสามารถท าการศึกษาในประเด็นวิจัย

หรือหัวข้อได้หลายประเด็นโดยสามารถด าเนินการได้พร้อมกัน (3) การวิจัยของครูเน้นกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific  Method) มาแสวงหาค าตอบ เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีน่าเชื่อถือ และน าไปใช้ในการ

พัฒนาการเรยีนการสอนได้จริง ซึ่งการน าเสนอผลการวิจัยจึงไม่ยดึรูปแบบท่ีเป็นทางการเหมือนกับท ากันใน

การวจิัยเชงิวชิาการท่ีแบ่งออกเป็น 5 บาท (4) การท าวิจัยของครูต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากสภาพเป็น

จรงิในขณะนัน้ ซึ่งครูไม่สามารถใชว้ธีิการเดิมๆ แก้ปัญหาได้ จ าเป็นต้องค้นหาวิธีการใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้  มีดังต่อไปนี้ 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กท่ี 

ขาดแคลนอาคารสถานท่ี ห้องเรียน งบประมาณ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้

ความชว่ยเหลอืปัจจัยดังกล่าว เพ่ือชว่ยให้สถานศกึษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาผู้เรียนไปได้อยา่งรวดเร็ว 

2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ สถานศึกษาควรพัฒนาให้มคีวามรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชัน้เรียน

และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น เพราะจะสามารถท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่าง

ตอ่เนื่องและยั่งยืน 

3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรอย่าง

สม่ าเสมอและตอ่เนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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4) สถานศึกษาควรแสวงหาวิธีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ

สูงขึน้กวา่เดิม 

5) สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยมีหนังสือมากขึ้น มีความหลากหลายและจัด

บรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

6) สถานศึกษาควรชว่ยเหลอืครูอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งความรู้ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และ

เทคโนโลยตีา่งๆ รวมท้ังให้ครูมเีวลาเตรียมการสอนอยา่งเพียงพอจะท าให้ส่งผลตอ่การพัฒนาผู้เรียน 

7) สถานศกึษาควรศกึษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมตา่งๆให้

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน 

8) สถานศกึษาควรมีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

ให้ชุมชน ผู้ปกครองรับรู้ เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

9) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ สถาบันการศึกษา ควรให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ หรือช่วยในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการจัดตั้ง

ศูนย์/ คลีนิค การเรียนรู้ให้บริการถาม-ตอบ ข้อข้องใจ ให้ค าปรึกษา ทางด้านการพัฒนาสถานศึกษา การ

บริหารสถานศกึษา การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย ฯลฯ ทางเครือข่ายคอมพวิเตอร์และสื่อต่างๆ เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป มดีังตอ่ไปน้ี 

1) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานท้ังเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2) ควรศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งพฤตกิรรมผู้บริหารกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการ

เรียนรู้ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

3) ควรศกึษาการพัฒนากระบวนการจัดการศกึษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

ผ่านการประเมินภายนอกและสถานศกึษาท่ียังไมไ่ด้รับการประเมินเพื่ออธิบายความแตกตา่งของสถานศึกษา

ท้ัง  2  ประเภท เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการพัฒนาโรงเรียนท่ัวไป 

 


