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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

         การจัดการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีมีการประเมินและจัดกลุ่มสถานศึกษาตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีการแบ่งภาพรวมของสถานศึกษาทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาดีเยี่ยม กลุ่มพัฒนา กลุ่มก าลังพัฒนา กลุ่มต้อง
พัฒนา และกลุ่มต้องพัฒนาเร่งด่วน ซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  (ส านัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2547: 12) คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจั ดการศึ กษ าที่ ส นั บสนุ น ก าร เ รี ย นรู้ ข อ งสถ านศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ านจั งหวั ดนนทบุ รี ซึ่ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต พ้ื นที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   



2 
 

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนนทบุรี 

2.  เพ่ือประเมินกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนนทบุรี   

 วธิีการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 
1) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) จัดสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาท้ัง 6 แห่ง  

ระยะที่ 2 การประเมินกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ประเมินผลกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาทั้ง 6 แห่งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2โดยใช้ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครองเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3) บันทึกผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2550 และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน 5) จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม/อุปสรรค
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 204 คน ผู้บริหาร 220 คน ผู้แทนผู้ปกครองที่เป็น
กรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนองค์กรชุมชนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่นที่เป็นกรรมการ
สถานศึกษา 220 คน ผู้แทนศิษย์เก่าที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 220 คน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนาที่เป็นกรรมการ
สถานศึกษา 220 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถานศึกษา 440 คน ครู 12,100 คน นักเรียน 129,000 คน รวมทั้งสิ้น 143,064 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง คณะวิจัยเลือกอย่างเจาะจงจากสถานศึกษา 6 แห่งโดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้        

(1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  102  คนแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ 

ก. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 20 คน 

ข. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 6 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 6 คน ผู้แทน
องค์กรท้องถิ่น 6 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 6 คน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษา 6 คน ผู้แทนครู 40 
คน รวม 82 คน 
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(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ 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 ผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษา 6 คน รวม 6,449 คน        

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือมีดังนี้ 

เครื่องมือฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เครื่องมือฉบับท่ี 2 แบบบันทึกการสัมมนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบบันทึกข้อมูลสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เครื่องมือฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96   

เครื่องมือฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         

เครื่องมือฉบับท่ี 6 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         

เครื่องมือฉบับที่ 7 แบบสัมภาษณ์ความความคิดเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           

เครื่องมือฉบับที่ 8 แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

เครื่องมือฉบับที่ 9 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบไปด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
ของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี  

เครื่องมือฉบับที่ 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .92  

เครื่องมือฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนโรงเรียนสตรีนนทบุรี และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  ครอนบาค ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .93   
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เครื่องมือฉบับที่ 12 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .95  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย ด าเนินการดังนี้  
1) คณะวิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์  
2) คณะวิจัยบันทึกสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง  
3) คณะวิจัยน าแบบสอบถามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไปให้สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง ด้วยตนเอง และให้สถานศึกษาส่งกลับทางไปรษณีย์  
4) คณะวิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนนทบุรีทั้ง 6 แห่ง  
5) คณะวิจัยบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี 

ทั้ง 6 แห่ง ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2550  

6) คณะวิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปให้สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง ด้วยตนเอง และให้สถานศึกษาส่งกลับทาง
ไปรษณีย์  

7) คณะวิจัยจัดประชุมสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม/อุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง      

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้  

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

 ผลการวจิัย 

ผลการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้โครงสร้างประกอบด้วย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียน 

ผลประเมินกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่าหลังการ
ทดลองใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการ
ทดลองใช้ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นด้านเดียวกันได้แก่ ด้านการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และก่อนการทดลองใช้พบว่าการวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนหลังการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี  

1. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มสาระสุขศึกษามีค่าร้อยละสูงสุดและ
ภาษาไทยมีค่าร้อยละต่ าสุด 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีคุณภาพในระดับดีและดีมาก 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี       

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด                                                                                                                    

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กระบวนการ
เรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   

7. ผลการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคท าให้กระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ท าให้ไม่ส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ (1) ปัจจัยสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่      (2) ปัจจัยด้านงบประมาณ (3) ปัจจัยด้านผู้เรียน (4) ปัจจัยด้าน 
สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียน การสอน (5) ปัจจัยด้านผู้ปกครองชุมชน 2) ปัจจัยที่ส่งเสริมเกี่ยวกับกระบวนการจัด
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ (1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (2) ปัจจัยด้านครู (3) ปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 

 อภิปรายผล 

1)  การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง จากการ
สังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสัมมนา พบว่า องค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้
ในสถานศึกษา จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครู กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การประกันคุณภาพภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
สอดคล้องกับสาระเนื้อหาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ.2545 ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2 ) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี    
6 แห่ง พบว่า หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็น
เพราะว่ากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาให้เห็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน ประกอบกับการ
ด าเนินการทดลองใช้โดยให้บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
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กระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนาบุคลากรของสถานศึกษาในเรื่องที่
บุคลากรต้องการพัฒนา ประสานงานกับองค์กรอ่ืน/หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง พบว่า มีความพึงพอใจด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจเป็นเพราะว่าครู
ยังไม่มีความรู้ความช านาญในการท าวิจัย ขาดประสบการณ์ในการวิจัย มีภาระงานในหน้าที่มากไม่มีเวลาในการท าวิจัย  การท าวิจัยไม่
สอดคล้องกับปัญหานักเรียน ไม่มีการวิจัยแก้ปัญหาเด็กที่เรียนอ่อนอย่างจริงจัง ท าเพ่ือส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ได้
น าผลไปพัฒนานักเรียน 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กที่ ขาดแคลนอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน งบประมาณ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือปัจจัยดังกล่าว เพื่อช่วยให้สถานศึกษา
ขนาดเล็กสามารถพัฒนาผู้เรียนไปได้อย่างรวดเร็ว 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนและจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
ให้มากขึ้น เพราะจะสามารถท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) สถานศึกษาควรแสวงหาวิธีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นกว่าเดิม 

5) สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยมีหนังสือมากข้ึน มีความหลากหลายและจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

6) สถานศึกษาควรช่วยเหลือครูอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งความรู้ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งให้
ครูมีเวลาเตรียมการสอนอย่างเพียงพอจะท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

7) สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน 

8) สถานศึกษาควรมีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชน ผู้ปกครองรับรู้ 
เพ่ือให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

9) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ สถาบันการศึกษา ควรให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ หรือช่วยในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์/ คลีนิค การเรียนรู้ให้บริการถาม -ตอบ ข้อข้องใจ ให้
ค าปรึกษา ทางด้านการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย ฯลฯ ทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารกับกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

3) ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินภายนอก
และสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินเพ่ืออธิบายความแตกต่างของสถานศึกษาทั้ง  2  ประเภท เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
พัฒนาโรงเรียนทั่วไป 

 


