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บทคัดยHอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นต2อสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของผู)บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3 จํ า แนกตามตํ า แหน2 ง
ประสบการณทํางาน และขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยกลุ2มตัวอย2าง ได)แก2
ผู)บริหารสถานศึกษาและครูผู)สอนที่รับผิดชอบงานหัวหน)าวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช)การสุ2มจากเกณฑจํานวนกลุ2มตัวอย2าง 50% ของจํานวน
ประชากร จําแนกเป<นผู)บริหารจํานวน 105 คน ครูวิชาการจํานวน 105 คน รวม 210 คน เครื่องมือที่ใช)ในการ
วิ จั ย เป< น แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณความคิ ด เห็ น ของผู) บ ริ ห ารและครู วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา สถิติที่ใช)ได)แก2 ค2าร)อยละ ค2าเฉลี่ย ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค2า
ที การวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว2า
1. สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีการปฏิบัติอยู2ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต2อสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของผู)บริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
3 จําแนกตามตําแหน2ง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา พบว2าไม2แตกต2างกัน
3. แนวทางการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว2า มีแนวทางการดําเนินงาน 4 ด)าน ได)แก2 1) ด)านการ
จั ด การเรี ย นการสอนของครู ควรจั ด ให) มี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่
สอดคล)องกับบริบทของชุมชนและท)องถิ่นตามความสนใจความต)องการและความถนัดของผู)เรียนโดยใช)วิธีการ
ที่หลากหลายเพื่อให)เกิดการเรียนรู) เต็มตามศักยภาพของผู)เรียนแต2ละบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผล
ความรู)ความเข)าใจของผู)เรียน อย2างเป<นระบบและมีประสิทธิภาพ 2) ด)านการบริหารจัดการ ควรมีการ
ดําเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่เกี่ยวข)องกับวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข)อมูล
สารสนเทศ และสภาพแวดล)อมโดยเปFดโอกาสให)ผู)เกี่ยวข)องทุกฝHายมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข)องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู) 3) ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน ควรมีการสร)างโอกาสให)ผู)เรียน
ทุกคนมีส2วนร2วมในการวิเคราะหตนเอง ได)เรียนรู)ผ2านการลงมือปฏิบัติจริง มีส2วนร2วมในการจัดบรรยากาศ
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สภาพแวดล)อมที่เอื้อต2อการเรียนรู) ได)เรียนรู)จากแหล2งเรียนรู)ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4) ด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน ควรมีการจัดบริบทและสิ่งแวดล)อมที่เกี่ยวข)องต2อการจัดการ
เรียนการสอนทั้งสภาพห)องเรียน อาคาร สถานที่แหล2งเรียนรู)ที่หลากหลายภายทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
ปราชญชาวบ)าน ภูมิปJญญาท)องถิ่น วิทยากรภายนอก ผู)ปกครอง ชุมชน ที่มีส2วนร2วมในการจัดการเรียนรู)
คําสําคัญ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู)

ABSTRACT
The purposes of this research were as follows: 1) to study the states operation of
learning processes development in schools under Ubon Ratchathani Primary Educational
Service Area Office 3; 2) to Compares of opinions on the states operating of learning
processes development of school administrators and academic teachers of schools under
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3, classified by position, work
experience, and school size; 3) To study the operational guidelines for learning process
development of schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3.
The sample groups were school administrators and teachers who were responsible for
academic affairs of schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office
3, using 50% of the population. Classified as 105 school administrators, 105 academic
teachers, total 210 people. The tools used in the research were questionnaires and interview
form, opinions of school administrators and academic teachers about the development of
learning process of schools. The statistics used were percentage, mean, standard deviation,
T-test, variance analysis ANOVA and content analysis.
Research findings were as follows:
1. The states operation of learning processes development in schools under
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3 was at the high level.
2. Compares of opinions on the states operating of learning processes
development of school administrators and academic teachers of schools under Ubon
Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3, classified by position, work
experience, and school size, found no differences.
3. Guidelines for the operation of learning process development of schools
under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3 found that there were 4
operational guidelines: 1) In teaching and learning management of teachers. There should be
provide the teaching and learning processes according to the school curriculum that was
consistent with the context of the community and the local according to the interests,
needs and aptitudes of the learners using various methods to achieve full learning of the
potential of Individual learners There was a systematic and effective examination and
evaluation of students' knowledge and understanding. 2) In Management. There should be
administration and management of schools related to academics, teachers and educational

personnel, Information, and environment, by allowing all parties involved to participate in
educational management on issues related to learning processes development. 3) In the
participation of learners. There should be created opportunities for all learners to participate
in self-analysis, learned through hands-on practice Participate in setting up an atmosphere
that is conducive to learning, and learned from various learning sources both inside and
outside the school. 4) In the context, environment, learning resources, and communities.
There should be a context and environment related to teaching and learning management,
such as classroom conditions, buildings, various learning resources, both in schools and in
communities. There were indigenous knowledge, local knowledge, external speakers,
parents, and communities that participate in learning management.
Keywords: learning processes development

บทนํา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู)มีความจําเป<นต)องส2งเสริมการพัฒนากระบวนการทางการศึกษา
หลาย ๆ อย2างไปพร)อม ๆ กัน กระบวนการที่สําคัญประกอบด)วย กระบวนการเรียนรู) กระบวนการบริหาร
และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการทั้งสามนี้ต)องปฏิบัติอย2างประสานสัมพันธกันเป<นอย2างดีจึงจะทํา
ให)การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ กระบวนการเรียนรู)จะเป<นกระบวนการที่สําคัญที่มีผลต2อ
คุณภาพการศึกษาโดยตรง แต2กระบวนการเรียนรู)จําเป<นต)องอาศัยกระบวนการบริหารและกระบวนการนิเทศ
การศึกษามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
ผู) บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ห น) า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต2 อ การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู) ใ ห) มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส2งเสริมให)ครูมีความรู) ความเข)าใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู) สามารถจัดทํา
แผนการเรียนรู)ตามสาระการเรียนรู)ที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญ ส2งเสริมให)สอดคล)องกับความสนใจของผู)เรียน ฝtก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใช)ความรู)เพื่อปuองกันและแก)ไขปJญหา
การเรียนรู)จากประสบการณจริง การส2งเสริมให)รักการอ2านและใฝHรู)อย2างต2อเนื่อง การผสมผสานความรู)ให)
สมดุลกัน ปลูกฝJงคุณธรรม ค2านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค และการนําภูมิปJญญาท)องถิ่นหรือ
เครือข2ายผู)ปกครอง ชุมชน ท)องถิ่นมามีส2วนร2วมในการจัดการเรียนการสอน จัดให)มีการนิเทศการเรียนการ
สอนแก2 ค รู ใ นกลุ2 ม สาระต2 า ง ๆ ส2 ง เสริ ม ให) มี ก ารพั ฒ นาครู ใ ห) ส ามารถจั ด กระบวนการเรี ย นรู) ไ ด) อ ย2 า งมี
ประสิทธิภาพ (สมชัย พิมพดี 2549: 3)
จากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปxการศึกษา 2560
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บ ลราชธานี เขต 3 พบว2 า ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปxที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร)อยละทุกวิชาเท2ากับ 34.59 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร)อยละระดับประเทศเท2ากับ
39.82 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร)อยละทุกวิชาเท2ากับ 29.78 โดยคะแนนเฉลี่ยร)อยละ
ระดับประเทศเท2ากับ 34.31 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2561: 35) จาก
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานดังกล2าว พบว2าคะแนนร)อยละเฉลี่ยต่ํากว2าระดับประเทศทั้งสองระดับชั้น
ซึ่งสะท) อนให) เห็ น ว2า ผู) บริ ห ารและครู ผู)ส อนในสถานศึ กษาในสั งกัด ยั งขาดความรู) ความเข) าใจในการพั ฒ นา

กระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา โดยเฉพาะความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญ
เข)าใจแนวการจัดกระบวนการเรียนรู) จึงทําให)เกิดความล)มเหลวในระยะที่ผ2านมา ผู)บริหารให)ความสําคัญต2อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญน)อย เนื่องมาจากไม2ได)สนใจศึกษาค)นคว)า ความรู) ความเข)าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญ จึงทําให)ไม2สามารถส2งเสริม สนับสนุนและนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนได)อย2างมีประสิทธิภาพ ครูผู)สอนไม2ได)รับการสนับสนุน ส2งเสริมในด)านการจัดการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งไม2ได)รับการพัฒนาความรู)เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู)
ที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญ นักเรียนไม2ได)มีส2วนร2วมในการจัดกระบวนการเรียนรู)ตามความถนัดและความสนใจ
ไม2ได)รับโอกาสในการมีส2วนร2วมในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังพบว2าสถานศึกษาส2วน
ใหญ2ยังขาดการสนับสนุนด)านการจัดบริบท สิ่งแวดล)อมที่เอื้อต2อการเรียนรู) สถานศึกษาไม2มีแหล2งเรียนรู) ขาด
ความพร)อมด)านห)องเรียน ห)องปฏิบัติการต2าง ๆ ชุมชน ท)องถิ่น ผู)ปกครองไม2ได)ให)ความสําคัญและไม2มีส2วน
ร2วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู)
ผู)วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู)เพื่อ
เป<นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู กระบวนการบริหารจัดการ การมีส2วนร2วม
ในการจั ด การเรี ย นรู) ของผู) เ รี ย น และบริ บ ท สิ่ งแวดล) อม แหล2 งเรี ย นรู) และชุ มชน เพื่ อการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาสู2เปuาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงคOของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต2อสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของ
ผู) บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู วิ ช าการ ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหน2ง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา
3. เพื่ อศึ กษาแนวทางการดํา เนิ นงานการพัฒ นากระบวนการเรีย นรู)ของสถานศึ กษาสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต)น ได)แก2 1) ตําแหน2งประกอบด)วย ผู)บริหาร และครูวิชาการ 2) ประสบการณทํางาน
ประกอบด)วย น)อยกว2า 10 ปx, 10 – 20 ปx, และมากกว2า 20 ปx 3) ขนาดโรงเรียน ประกอบด)วย ขนาดเล็ก
(จํานวนนักเรียน ไม2เกิน 120 คน), ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนตั้งแต2 121 - 300 คน), และขนาดใหญ2
(จํานวนนักเรียนตั้งแต2 301 คน ขึ้นไป)
ตัวแปรตามที่ศึกษา ได)แก2 สภาพการดําเนินงานด)านการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของ
สถานศึกษา 4 ด)าน ได)แก2 ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู ด)านการบริหารจัดการ ด)านการมีส2วนร2วมของ
ผู)เรียน และด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เกิดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข)องกับการบริหารงานวิชาการ
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ในสถานศึกษา แล)วนํามาสังเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดที่ใช)ในการ
วิจัย ดังนี้
ตัวแปรตน/อิสระ
ตําแหนHง
- ผู)บริหาร
- ครูวิชาการ
ประสบการณOทํางาน
- น)อยกว2า 10 ปx
- 10 – 20 ปx
- มากกว2า 20 ปx
ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ2

ตัวแปรตาม
สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู) 4 ด)าน ได)แก2
1. ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู
2. ด)านการบริหารจัดการ
3. ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน
4. ด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)
และชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ2มตัวอย2าง
1.1 ประชากร ประกอบด)วย ผู)บริหารสถานศึกษาและครูผู)สอนที่รับผิดชอบงานหัวหน)า
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปxการศึกษา
2561 แบ2งเป<นผู)บริหารสถานศึกษา จํานวน 209 คน ครูวิชาการ จํานวน 209 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 418 คน
1.2 กลุ2มตั วอย2าง ได)แก2 ผู)บริหารสถานศึกษาและครูวิช าการ สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ใช)การสุ2มอย2างง2ายโดยการกําหนดเกณฑจํานวนกลุ2มตัวอย2างร)อย
ละ 50 ของจํานวนประชากร จําแนกเป<นผู)บริหารจํานวน 105 คน ครูวิชาการจํานวน 105 คน รวม 210 คน
1.3 กลุ2มเปuาหมายเชิงคุณภาพ ได)จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู)บริหารจํานวน 6 คน และ
ครูวิชาการจํานวน 6 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ2ที่มีผลการปฏิบัติที่เป<นเลิศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดละ 2 โรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 รวม 12 คน
2. เครื่องมือที่ใช)ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม แบ2งออกเป<น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป<นแบบสอบถามข)อมูลทั่วไปของ
ผู)ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป<นแบบกําหนดตัวเลือกให)ตอบ ได)แก2 ตําแหน2งของผู)ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณการทํางานและขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 เป<นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู) ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเป<นแบบมาตรประมาณค2า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน
50 ข)อ โดยมีข)อคําถามตามสภาพการปฏิบัติงานใน 4 ด)าน คือ ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู ด)านการ

บริหารจัดการ ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน และด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน และตอนที่ 3
เป<นแบบสอบถามปลายเปFดแสดงความคิดเห็นและข)อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู) ของสถานศึกษา
2.2 แบบสัมภาษณ ผู)บริหารและครูวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แบ2งออกเป<น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป<นข)อมูลเบื้องต)นของผู)ตอบแบบ
สัมภาษณ และตอนที่ 2 เป<นแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของ
สถานศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข)อมูล
3.1 การจัดส2งและรับแบบสอบถาม ผู)วิจัยได)ดําเนินการเก็บข)อมูลโดยการจัดส2งและเก็บ
แบบสอบถามด)วยตนเอง
3.2 การสัมภาษณ ผู)วิจัยได)ดําเนินการสัมภาษณผู)บริหารสถานศึกษาและครูผู)รับผิดชอบ
หัวหน)างานวิชาการของสถานศึกษากลุ2มเปuาหมายด)วยตนเอง
4. การวิเคราะหข)อมูล
4.1 การวิเคราะหข)อมูลจากแบบสอบถาม ผู)วิจัยได)ดําเนินการดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห
ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาค2าร)อยละ ตอนที่ 2 การวิเคราะห
และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยวิธีการหาค2าเฉลี่ย และค2าส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค2าที (t–test) การทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต2าง
อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบรายคู2ด)วยวิธีของ Scheffe’ ตอนที่ 3 การวิเคราะหสภาพและแนว
ทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู) วิเคราะหโดยโดยการตีความ จําแนก จัดหมวดหมู2และอภิปรายสรุป
4.2 วิเคราะหข)อมูลจากแบบสัมภาษณ เป<นการวิเคราะหข)อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช)เทคนิคที่
สํ า คั ญ ได) แก2 การจํ า แนกและจั ด ระบบข) อมู ล การวิ เ คราะหสรุ ป อุ ป นั ย การเปรี ย บเที ย บเหตุ ก ารณ การ
วิเคราะหส2วนประกอบ การวิเคราะหข)อมูลเอกสาร การวิเคราะหสาเหตุและผล และการสร)างจินตนาการเชิง
สังคมวิทยา

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว2า โดยภาพรวมอยู2ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด)าน พบว2า
ทุกด)านอยู2ในระดับมาก โดยมีค2าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับดังนี้ ด)านการบริหารจัดการ ด)านการจัดการเรียน
การสอนของครู ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน และด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู)บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2.1 จําแนกตามตําแหน2ง โดยภาพรวมไม2แตกต2างกัน เมื่อพิจารณารายด)าน พบว2า ด)านการ
จัดการเรียนการสอนของครู ผู)บริหารและครูวิชาการมีความคิดเห็นแตกต2างกันอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส2วนด)านอื่น ๆ นอกจากนั้นไม2แตกต2างกัน
2.2 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมพบว2าไม2แตกต2างกัน เมื่อพิจารณารายด)าน
พบว2า ทุกด)านไม2แตกต2างกัน

2.3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว2าไม2แตกต2างกัน เมื่อพิจารณารายด)าน
พบว2า ทุกด)านไม2แตกต2างกัน
3. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
3.1 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู) ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู มีแนวทาง
การพัฒนา ได)แก2 ครูควรจัดให)มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล)องกับ
บริบทของชุมชนและท)องถิ่นตามความสนใจความต)องการและความถนัดของผู)เรียนโดยใช)วิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให)เกิดการเรียนรู) เต็มตามศักยภาพของผู)เรียนแต2ละบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู)ความ
เข)าใจของผู)เรียน อย2างเป<นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหสภาพปJจจุบันปJญหา พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู) ใช)สื่อเทคโนโลยี มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู)
3.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู) ด)านการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนา
ได)แก2 ควรมีการดําเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่เกี่ยวข)องกับวิชาการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข)อมูลสารสนเทศ และสภาพแวดล)อม โดยเปFดโอกาสให)ผู)เกี่ยวข)องทุกฝHายมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษา
ในประเด็นที่เกี่ยวข)องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู) ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน มีแนวทางการ
พัฒนา ได)แก2 ควรมีการสร)างโอกาสให)ผู)เรียนทุกคนมีส2วนร2วมในการวิเคราะหตนเอง ได)เรียนรู)ผ2านการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีส2วนร2วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล)อมที่เอื้อต2อการเรียนรู) ได)เรียนรู)จากแหล2งเรียนรู) ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และผู)เรียนมีส2วนร2วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู)
3.4 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู) ด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน มี
แนวทางการพัฒนา ได)แก2 ควรมีการจัดบริบทและสิ่งแวดล)อมที่เกี่ยวข)องต2อการจัดการเรียนการสอนทั้งสภาพ
ห)องเรียน อาคาร สถานที่แหล2งเรียนรู)ที่หลากหลายภายทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ปราชญชาวบ)าน ภูมิ
ปJญญาท)องถิ่น วิทยากรภายนอกผู)ปกครอง ชุมชน ที่มีส2วนร2วมในการจัดการเรียนรู)

อภิปรายผล
1. สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม พบว2า สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)อยู2ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป<นเพราะว2าพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก)ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กําหนดให)สถานศึกษาได)ให)ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู) และดําเนินการส2งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู) มาอย2 า งต2 อเนื่อง ส2งผลให) ส ภาพการดํ า เนิน งานการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู) ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดําเนินการตามขอบข2ายการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู)ทั้ง 4 ด)านคือ ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู ด)านการบริหารจัดการ ด)านการ
มีส2วนร2วมของผู)เรียน และด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน ซึ่งสอดคล)องกับงานวิจัยของ
สมชัย พิมดี (2549: 144-146) พบว2า ข)าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู)ของผู)บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด)านทุกด)านอยู2ในระดับมาก และ สอดคล)องกับ
งานวิจัยของ จิรวัฒน สุวรรณสนธิ์ (2546: 103) พบว2า สภาพการบริหารงานปฏิรูปกระบวนการเรียนรู)ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู2ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป<นรายด)าน พบว2า สภาพการบริหารงานทุกด)านอยู2ในระดับมาก

1.1 ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู จากผลการวิเคราะห โดยภาพรวม พบว2า โดย
ภาพรวมอยู2ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข)อ พบว2า ข)อที่มีค2าเฉลี่ยสูงสุดอยู2ในระดับมาก คือ การจัดการ
เรียนรู)ของครูส2งเสริม พัฒนาความรู) ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค2านิยมที่ดีงามของนักเรียน
รองลงมาอยู2ในระดับมากคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู)ที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญ และครูผู)สอนเลือกรูปแบบการ
จัดทําแผนการเรียนรู)เหมาะสมตามสาระการเรียนรู) ซึ่งแสดงให)เห็นว2าปJจจุบันครูมีการนําเทคโนโลยีมาใช)ใน
การจักการเรียนรู)มากขึ้น ทั้งในรูปแบบของสื่ออินเตอรเน็ต ยูทูป บทเรียนอิเล็กทรอนิกส E – book บทเรียน
ออนไลน และครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)ครบทุกกลุ2มสาระแสดงให)เห็นว2าครูให)ความสําคัญกับการ
วางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูยังมีการพัฒนาตนเองด)วยการเข)ารับการอบรม สัมมนา
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล)องกับงานวิจัยของเพ็ญนภา ใจสุข (2552: 117) ได)
ศึกษาความคาดหวังของครูผู)สอนต2อพฤติกรรมการส2งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของผู)บริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว2า กลุ2มตัวอย2างมีความคาดหวังต2อพฤติกรรมการส2งเสริมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู) ของผู)บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับมาก ส2วนด)านที่อยู2ในระดับมากที่มี
ค2าเฉลี่ยสูงสุด ได)แก2 ด)านการส2งเสริมครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู) รองลงมาได)แก2 ด)านการส2งเสริมพัฒนาครู
ตามความเหมาะสม และด)านการส2งเสริมครูจัดกระบวนการเรียนรู) ตามลําดับ ส2วนข)อที่มีค2าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครู
มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แสดงให)เห็นว2าครูยังมีการดําเนินการวิเคราะหผู)เรียน
ออกแบบนวัตกรรม รูปแบบวิธีจัดการเรียนรู)และรายงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู)ในระดับน)อย ซึ่ง
สอดคล)องกับงานวิจัยของ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2552: 9) พบว2า มีความพึงพอใจด)านการทําวิจัยในชั้น
เรียนมีค2าเฉลี่ยต่ําสุด อาจเป<นเพราะว2าครูยังไม2มีความรู)ความชํานาญในการทําวิจัย ขาดประสบการณในการ
วิจัย มีภาระงานในหน)าที่มากไม2มีเวลาในการทําวิจัย การทําวิจัยไม2สอดคล)องกับปJญหานักเรียน ไม2มีการวิจัย
แก)ปJญหาเด็กที่เรียนอ2อนอย2างจริงจัง ทําเพื่อส2งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ไม2ได)นําผลไปพัฒนา
นักเรียน และสอดคล)องกับงานวิจัยของ เรืองวิทย จันทลือชา (2549: บทคัดย2อ) ที่พบว2า แนวดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร คือคณะครูร2วมประชุมสรุปการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
1.2 ด)านการบริหารจัดการ จากผลการวิเคราะห โดยภาพรวม พบว2า อยู2ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข)อ พบว2า อยู2ในระดับมากทุกข)อ โดยข)อที่มีค2าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาส2งเสริม สนับสนุนให)ครู
จัดสภาพแวดล)อมที่เอื้อต2อการเรียนรู) รองลงมาคือ สถานศึกษาส2งเสริมให)มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และสถานศึกษาส2งเสริมให)ครูมีการวัดและประเมินผลด)วยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลาย ตามลําดับ สะท)อน
ให)เห็นว2าสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีการส2งเสริม
สนับสนุนด)านการจัดสภาพแวดล)อมที่เอื้อต2อการเรียนรู) ส2งเสริมให)มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส2งเสริม
ให)ครูมีการวัดและประเมินผลด)วยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอยู2ในระดับมาก ซึ่งสอดคล)องกับแนวคิดของ
วิจิตร ศรีสะอ)าน (2548: ไม2มีหน)า) ที่กล2าวว2า การบริหารและการปรับปรุงงานวิชาการตามบทบาทและหน)าที่
ของผู)บริหาร ได)แก2 การพัฒนาจุดมุ2งหมาย เปuาหมายและนโยบายของโรงเรียนเพื่อจะได)ใช)เป<นแนวทางในการ
สอน การวางตัวบุคลากร เพื่อให)สามารถทําหน)าที่ได)บรรลุตามจุดมุ2งหมายทางการศึกษาของโรงเรียน การ
จัดสรรเวลา และสถานที่เพื่อเป<นประโยชนของการสอน การจัดหาและจัดใช)วัสดุอุปกรณ และอาคารสถานที่
เพื่อให)ได)ประโยชนทางการศึกษาสูงสุด การบริการส2งเสริมการเรียนการสอนเพื่อให)การสอนบรรลุเปuาหมาย
การสร)างความสัมพันธอันดีระหว2างโรงเรียนกับชุมชน การจัดโปรแกรมการอบรม เพื่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนการประเมินความต)องการของโรงเรียนและประเมินผลการเรียนการสอน ส2วนข)อที่มีค2าเฉลี่ยต่ําสุดคือ
สถานศึกษาส2งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน สะท)อนให)เห็นว2าสถานศึกษาควรมีการพัฒนาด)านการ
บริหารจัดการโดยการส2งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยส2งเสริมให)ครูมี

การวิเคราะหผู)เรียนเป<นรายบุคคล นําผลการประเมินมาวิเคราะหสาเหตุและปJญหา ส2งเสริมให)ครูนํานวัตกรรม
การเรียนรู)หรือวิธีการสอนใหม2 ๆ มาใช)ในการจัดการเรียนการสอน ส2งเสริมให)ครูได)รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล)องกับ เรืองวิทย จันทลือชา (2549: บทคัดย2อ)
พบว2า สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู) ตามแนวปฏิรู ปการศึกษา สรุปประเด็น ที่เป<นกิจกรรมส2งเสริมทาง
วิชาการพบว2าครูยังขาดความมั่นใจในการจัดทําหลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนรู) การจัดกิจกรรมการเรียนรู)
การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลและประเมินผล
1.3 ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน จากผลการวิเคราะห โดยภาพรวม พบว2า อยู2ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข)อ พบว2า อยู2ในระดับมากทุกข)อ โดยข)อที่มีค2าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู)เรียนมีส2วนร2วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล)อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต2อการเรียนรู) รองลงมาคือ ผู)เรียนมีส2วนร2วมในการจัดโต‚ะ
เก)าอี้ และตกแต2งบรรยากาศในชั้นเรียนร2วมกัน และ ผู)เรียนได)เรียนรู)จากแหล2งเรียนรู)ที่หลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป<นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู)ผู)เรียนได)เรียนรู)ผ2านการ
ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสได)วิเคราะหตนเอง และได)จัดสภาพแวดล)อมที่เหมาะสมต2อการเรียนรู)ด)วยตนเองทํา
ให)ผู)เรียนเกิดการเรียนรู)อย2างมีความสุข ซึ่งสอดคล)องกับทัศนีย พันธุกาหลง (2545: 6) กล2าวว2า การจัด
กระบวนการเรียนรู) ครูทําหน)าที่เสนอแหล2งเรียนรู)ที่สอดคล)องกับองคความรู)ของชุมชน สิ่งแวดล)อม และองค
ความรู)ของนักเรียน ประกอบการวางแผนการเรียนรู)ให)นักเรียนได)พิจารณา กําหนดกรอบเรียนรู)ร2วมกันและ
ต)องคอยกระตุ) น ให) คิด ให) คํา ปรึ กษา แนะนํ าให) ผู) เ รี ยนเรี ย นรู) ต ามกรอบการเรี ย นรู) ที่ต กลงกั น ไว) ครู จ ะนํ า
ข)อตกลงการเรียนรู)กับนักเรียนในช2วงต)นของแต2ละภาคเรียนโดยจะทําการวิเคราะหหลักสูตรที่ประกอบด)วย
ประเด็น จุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู)แล)วนําไปหารือกับนักเรียนเพื่อให)เห็นภาพรวมร2วมกันเสียก2อน ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู)ครูได)จัดบรรยากาศประกอบการเรียนรู)กับแหล2งเรียนรู)โดยรอบแล)วกําหนดกรอบ
ความคิด ส2วนข)อที่มีค2าเฉลี่ยต่ําสุดอยู2ในระดับมากคือ ผู)เรียนมีส2วนร2วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู)ตาม
ความสนใจ ความถนัดและความต)องการ แสดงให)เห็นว2าในการจัดกระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาส2วนใหญ2
ยังเป<นการที่ครูเป<นผู)ออกแบบกิจกรรมให)กับผู)เรียน โดยครูเป<นผู)กําหนดว2าเนื้อหาตามหลักสูตรที่สอนควรใช)
กิจกรรมการเรียนรู)แบบใด ซึ่งผู)เรียนไม2มีโอกาสมีส2วนร2วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู)ตามความสนใจ
ความถนัดและความต)องการ
1.4 ด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน จากผลการวิเคราะห โดยภาพรวม พบว2า
อยู2ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข)อ พบว2าส2วนใหญ2อยู2ในระดับมาก โดยข)อที่มีค2าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามี
ห)องเรียน อาคาร สถานที่ ที่สะอาด ร2มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต2อการเรียนรู) รองลงมาคือ สถานศึกษามีระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่เหมาะสม เพียงพอต2อการใช)งาน และสถานศึกษามีการจัดปuายนิเทศภายในชั้นเรียน
และภายในสถานศึกษาเพื่อเป<นแหล2งความรู) ข)อมูล ข2าวสารที่ทันสมัย ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป<นเพราะว2า
หน2วยงานทางการศึกษาและผู)บริหารในเขตพื้นที่การศึกษาได)รับความร2วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา
เข)ามาร2วมบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย การมีส2วนร2วมในกิจกรรมต2าง ๆ และระดมทรัพยากรเพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล)องกับงานวิจัยของนเรศ สวัสดี (2542: บทคัดย2อ) ที่พบว2า
สถานศึกษามีแหล2งเรียนรู)ที่หลากหลายภายทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน มีการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล)อมที่เอื้อประโยชนต2อการเรียนรู)ของผู)เรียน มีการบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีระดับการปฏิบัติอยู2ในระดับมาก สอดคล)องกับงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ (2545: ง) พบว2า
ศักยภาพในการบริหารทั่วไปที่โรงเรียนทําได)มากคือ การดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล)อม
และผู)ปกครอง ชุมชน มีส2วนร2วมในการจัดการเรียนรู) สอดคล)องกับงานวิจัยของสมพิศ โห)งาม (2550: 18)
กล2าวว2า สถานศึกษามีบทบาทร2วมกันระหว2างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให)เกิดความเข)าใจและรู)สึกที่ดีต2อกันอัน

จะเป<นหนทางให)ชุมชนเข)ามามีส2วนร2วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ขณะเดียวกันก็เป<นหนทางให)
สถานศึกษาเข)าไปมีส2วนร2วมในการพัฒนาชุมชนในท)องถิ่น และจะทําให)ประชาชน ชุมชน ท)องถิ่น รับทราบผล
การดําเนินกิจการและความเจริญก)าวหน)าด)านต2าง ๆ ของสถานศึกษา ส2วนข)อที่มีค2าเฉลี่ยต่ําสุดอยู2ในระดับ
ปานกลางคือ สถานศึกษามีห)องเรียน ห)องปฏิบัติการต2าง ๆ เช2นห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ห)องคอมพิวเตอร
ที่มีอุปกรณที่ทันสมัย เหมาะสม พร)อมใช)งาน และสถานศึกษามีห)องสมุดที่มีหนังสือ วารสาร นิตยสารครบถ)วน
เพียงพอเหมาะสม มีมุมสืบค)นทางอินเตอรเน็ต อยู2ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท)อนให)เห็นว2าสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งส2วนใหญ2เป<นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู2ใน
พื้ น ที่ ช นบทห2 า งไกลยั ง มี ปJ ญ หาในเรื่ อ งของห) อ งเรี ย น ห) อ งปฏิ บั ติ ก ารต2 า ง ๆ ยั ง ไม2 เ พี ย งพอ โดยเฉพาะ
ห)องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และห)องปฏิบัติการคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังพบว2าสถานศึกษาหลายแห2งยัง
ขาดห)องสมุดที่มีหนังสือ วารสาร นิตยสารครบถ)วน เพียงพอเหมาะสม มีมุมสืบค)นทางอินเตอรเน็ต นับเป<น
ส2วนสําคัญต2อการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา ซึ่งเป<นประเด็นที่ผู)บริหารหรือผู)มีอํานาจจะนําไป
วางแผนเพื่อพัฒนาต2อไป
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหน2ง ประสบการณทํางาน และ
ขนาดของสถานศึกษา มีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
2.1 สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตําแหน2ง พบว2า ผู)บริหารและครูวิชาการของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีความคิดเห็นไม2แตกต2างกัน ซึ่งไม2เป<นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว) อาจเป<นเพราะว2าในยุคปJจจุบันผู)บริหารสถานศึกษามาจากบุคคลที่เป<นผู)นําทางวิชาการ
มากขึ้น สอดคล)องกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 176) พบว2า ปJจจัยที่เอื้อต2อการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาขึ้นอยู2กับสถานศึกษามีผู)บริหารที่เห็นความสําคัญและมุ2งเน)นงานวิชาการ
เป<นแบบอย2างที่ดีและมียุทธวิธีในการบริหารจัดการทั้งสภาพแวดล)อม สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวกและระบบการบริหารงานด)านวิชาการ ด)านบุคลากร ด)านชุมชน และด)านการจัดสรรทรัพยากร
การพัฒนากระบวนการเรียนรู)ทั้งโรงเรียนให)ประสบผลสําเร็จได) จําเป<นต)องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากร
ด)านต2าง ๆ ให)สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต)องการ การบริหารจัดการทุก ๆ ด)านให)เอื้อต2อการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนรู)ของผู)เรียนและกระบวนการสอนของครู และสอดคล)องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน อ2อนน2วม
(2542: บทคัดย2อ) พบว2า ผู)บริหารต)องมีความใฝHรู)และเสริมสร)างคุณลักษณะนี้ให)เกิดขึ้นกับครู เพราะครูเป<น
หัวใจในการการจัดการเรียนการสอน ผู)บริหารต)องเป<นผู)นําทางวิชาการ
2.2 สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบว2า ผู)บริหารและครู
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่มีประสบการณ
ทํางานแตกต2างกัน มีความคิดเห็นต2อสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ในสถานศึกษาไม2
แตกต2างกัน อาจเป<นเพราะว2าผู)บริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณทํางานแตกต2างกัน ต2างก็ให)ความสําคัญ
กับการดํ าเนิ นงานการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู) ของสถานศึกษาทั้งในด)า นการจัด การเรี ยนการสอน การ
บริหารจัดการ การมีส2วนร2วมของผู)เรียน และการมีส2วนร2วมของผู)ปกครอง ชุมชน องคกรหน2วยงานที่เกี่ยวข)อง
เข)ามามีส2วนร2วมในการจัดกระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล)องกับงานวิจัยของเพ็ญนภา ใจสุข
(2552: 129) ที่พบว2า ครูผู)สอนมีความคาดหวังต2อพฤติกรรมการส2งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของ
ผู)บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต2างกันอย2างไม2มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 สภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว2า ไม2แตกต2างกัน อาจ
เป<นเพราะว2าพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก)ไขเพิ่มเติม กําหนดไว)ว2า การบริหาร
และการจัดการศึกษาไว)เพื่อเป<นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาที่กระจายอํานาจสู2สถานศึกษาและให)ชุมชน
มีส2วนร2วมในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ทําให)สถานศึกษาทุกแห2งต)องปฏิบัติภารหน)าที่ตามกรอบการ
บริหารงานเหมือนกัน ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห2งจึงมีสภาพการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของ
สถานศึกษาไม2แตกต2างกัน ซึ่งสอดคล)องกับงานวิจัยของจิรวัฒน สุวรรณสนธิ์ (2546: 104) ที่พบว2า ข)าราชการ
ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปJญหาการบริหารงานปฏิรูปกระบวนการเรียนรู) ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม แตกต2างกันอย2างไม2มีนัยสําคัญทางสถิติ
3) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แบ2งเป<น 4 ด)าน ได)แก2 ด)านการจัดการเรียนการสอนของครู ด)านการบริหาร
จัดการ ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน และด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน ซึ่งสอดคล)องกับ
เรืองวิทย จันทลือชา (2549: บทคัดย2อ) สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ตามแนวปฏิรูป ได)แก2 การ
กิจกรรมส2งเสริมการเรียนรู) หลักสูตรและแผนการสอน สื่ออุปกรณสนับสนุนการเรียนรู) ระบบสาธารณูปโภค
สะดวก สภาพแวดล)อมร2มรื่นสวยงาม และผู)ที่มีส2วนเกี่ยวข)องทุกฝHายมีส2วนร2วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา
จิราพร สิมณี (2556: 105) ได)กล2าวถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู)เพื่อให)ผู)เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด)านคุณภาพผู)เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี
ประกอบด)วย 6 ด)าน ได)แก2 ด)านวิธีการสอนของครู การจัดการเรียนการสอน ด)านการส2งเสริมการพัฒนาครู
ด)านการจัดให)มีการนิเทศการเรียนการสอนครูในกลุ2มต2าง ๆ ด)านการจัดเสริมให)ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)
ด)านการกําหนดเปuาหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และด)านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และสอดคล)องกับ มณีรัตน อภิวัฒนวรรณ (2559: 135) ได)กล2าวถึงแนวทางการบริหารงานวิชาการ ด)านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู) ประกอบด)วย ด)านการส2งเสริมและการพัฒนาครู ด)านการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
และด)านการวัดและการประเมินผล

ขอเสนอแนะ
1. ข)อเสนอแนะทั่วไปในการนําผลการวิจัยไปใช)
1.1 ผู)บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และผู)มีส2วนเกี่ยวข)องทุกฝHายควรให)การส2งเสริม
สนับสนุนให)มีพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา ทั้งด)านการจัดการเรียนการสอนของครู ด)านการ
บริหารจัดการ ด)านการมีส2วนร2วมของผู)เรียน และด)านบริบท สิ่งแวดล)อม แหล2งเรียนรู)และชุมชน
1.2 ผู) บ ริ ห ารการศึ กษา ผู) บ ริ ห ารสถานศึ กษาและผู) มีส2 ว นเกี่ ย วข) องทุ กฝH า ย ควรระดม
ทรัพยากร งบประมาณ จากทุกภาคส2วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู) การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล)อมที่เอื้อต2อการพัฒนากระบวนการเรียนรู) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.3 ผู)บริหารสถานศึกษาและผู)มีส2วนเกี่ยวข)องทุกฝHาย ควรจัดกิจกรรมพัฒนางานวิชาการและ
คุณภาพการเรียนรู)ให)แก2ครูโดยการฝtกอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู) ศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในชั้น
เรียน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู)ที่เน)นผู)เรียนเป<นสําคัญ จัดหาวิทยากร ภูมิปJญญาท)องหรือครูจ)างสอนที่มี
ความรู)ความสามารถเฉพาะในกลุ2มสาระการเรียนรู)ที่ขาดแคลน

1.4 ผู)บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และผู)มีส2วนเกี่ยวข)องทุกฝHาย ควรจัดให)มีระบบข)อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารที่สนับสนุนการเรียนรู) ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให)ดียิ่งขึ้น
1.6 ผู)บริหารการศึกษาและผู)บริหารสถานศึกษา ควรให)ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ2งเน)นการพัฒนากระบวนการเรียนรู)
2. ข)อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต2อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยบทบาทผู)บริหารที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู)ของสถานศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทั้งนี้เพื่อจะได)ทราบบทบาทของผู)บริหารที่
สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู) และสามารถนําไปใช)ในการปรับปรุงการบริหารของผู)บริหารให)มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษารูปแบบหรือกลยุทธการพัฒนากระบวนการเรียนรู)
ของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อหารูปแบบการดําเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู)อื่น ๆ ให)ครอบคลุมการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาทุกระบบ และนําไปใช)ในการดําเนินงานของสถานศึกษาต2อไป

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จได)เป<นอย2างดีด)วยได)รับความอนุเคราะหจากผู)ช2วยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
โพธิ์กลิ่น อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทุกท2าน ที่ให)ความรู) การสนับสนุน ส2งเสริม ช2วยเหลือให)คําแนะนําและให)
กํ า ลั งใจ ด) ว ยดี เ สมอมา ขอขอบพระคุ ณ ผู) เ ชี่ ย วชาญและผู) ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทุก ท2 า น ที่ ให) คํา ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า
ตรวจสอบเครื่องมือและแก)ไขข)อบกพร2องต2าง ๆ จนทําให)การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จด)วยดี
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