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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตัวชีว้ดัการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่
มปีระสิทธิผล สำาหรบัสถานศกึษา 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
2 และ 3) พัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดจำานวน 7 คน ระยะที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือการวิจัย จำานวน 5 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำานวน 314 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และระยะที่ 3 สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best 
Practice) จำานวน 3 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การ
วิเคราะห์หลักสูตร มี 9 ตัวบ่งชี้ 2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ มี 8 ตัวบ่งชี้ 3) การจัดการเรียนรู้ มี 
6 ตัวบ่งชี้ 4) การวัดและประเมินผล มี 6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ีประสทิธิผล สำาหรบัสถานศกึษาสงักัดสำานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม
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ศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1) การ
วเิคราะหห์ลกัสตูร 2) การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้3) การวดัและประเมนิผล 4) การจดัการเรยีนรู ้ตาม
ลำาดับ และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร 2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การวัดและ
ประเมินผล 4) การจัดการเรียนรู้ ตามลำาดับ

3. แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร มีการนำาหลัก
สูตรไปใช้ให้ชัดเจน นิเทศ กำากับติดตาม มีการวางแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในการออกแบบ
การเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ ฝ่ายวิชาการ มีการติดตามนิเทศผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการวัดและประเมินผล มีกระบวนการวัดที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็น
จริง และมีการนำาผลการวัดมาวิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาในปการศึกษาต่อไป 

คำ�สำ�คัญ: การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล, สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2

Abstract

The purposes of this research were 1) to study The elements of Learning Process 
Effective for schools, 2) to study the Current Conditions and Overall Desirable conditions of 
Learning Process Effective for schools under jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 2 and 3) to Development of a Guideline to Learning Process Ef-
fective for schools under jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service 
Area 2 by using Research and Development including 3 Phases. Phase 1, was the study 
of The elements of Learning Process Effective for schools under jurisdiction of the Office 
of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2. Phase 2, was the study of the Current 
Conditions and Overall Desirable conditions of Learning Process Effective for schools under 
jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2. And Phase 3 
Developing a Guideline to Learning Process Effective for schools under jurisdiction of the 
Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2. The samples in Phase 1, Experts 
assessing the factors and indicators 7 people. The samples in Phase 2, were 5 professional 
of the tools research and 314 teachers of Schools under jurisdiction of the Office of Khon 
Kaen Primary Educational Service Area 2, They were selected by Startified Random Sampling. 
And the samples in Phase 3, were 3 Schools practices are excellent (Best practices) and 7 
experts assessing the Guideline. The instruments using for data collection, consisted of the 
Questionnaire, the Interview Form, the Test and Evaluation Form. The statistic using for data 
analysis, consisted of the Percentage, Mean, and Standard Deviation.
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The results were as follows:

1. The elements of Learning Process Effective for schools under jurisdiction of 
the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2 of 4 elements: 1) curriculum 
analysis has 9 indicators 2) planning of learning management has 8 indicators 3) learning 
management has 6 indicators 4) measurement and evaluation has 6 indicators. The expert 
evaluation found is appropriate at the highest level.

2. Overall current conditions in Learning Process Effective for schools under  
jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2 was medium level. 
The elements could be sorted in descending order as: 1) curriculum analysis; 2) planning of 
learning management; 3) measurement and evaluation; 4) learning management, respectively. 
Overall Desirable conditions in Learning Process Effective for schools under jurisdiction of the 
Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2 was the most level. The elements 
could be sorted in descending order as: 1) curriculum analysis; 2) planning of learning  
management; 3) measurement and evaluation; 4) learning management, respectively.

3. The findings in assessment of Guideline to Learning Process Effective for schools 
under jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2, in term 
of curriculum analysis, it was found that the curriculum was clearly applied, supervised, 
controlled, followed up, integration learning planning was conducted, the communities were 
allowed to participate in instructional activities. In term of learning management planning,  
it created realization in correct learning design, knowledge, skill, process and learning  
management planning, it was able to arrange instruction, the academic section has followed 
up, supervised, the students has participated in selecting media and learning resources. 
In term of learning management, the environment and climate was charitable to learning,  
learning processes were diversified and importantly emphasized on students. In term of 
measurement and evaluation, the measurement processes were diversify as actual condition 
and the measurement results were analyzed, improved and developed for next academic 
year. The expert evaluation found is appropriate and possibility at the high leval.

Keywords: Learning Process Effective, The Office of Khon Kaen Primary Educational Service 
Area 2

บทนำา

กระทรวงศกึษาธกิารไดด้ำาเนนิการจดัการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ซึ่ง มีความสำาคัญต่อการจัดการศึกษา กล่าวคือ 

ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้ง
รา่งกาย สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีรยิธรรม
ในการดำารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทยและมีความเป็น
สากล อีกทั้งต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปจัจบุนั และมาตรา 39 กลา่วถงึ หลกัการกระ
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จายอำานาจทางการบรหิารจดัการทางการศึกษาใน 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
49 ได้กล่าวถึง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาว่า 
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
นอ้ยกวา่สบิสองปทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมี
คณุภาพโดยไมเ่กบ็คา่ใช้จา่ย ผูย้ากไร้ ผูพิ้การ หรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาพยากลำาบาก ต้องได้
รบัการสนบัสนนุตามวรรคหนึง่ และการสนบัสนนุ
จากรัฐเพือ่ให้ไดรั้บการศกึษาโดยทดัเทยีมกบับคุคล
อื่น (จันทรานี สงวนนาม. 2551: 147)

ในการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บุคคลที่มีความ
สำาคญัท่ีสดุในสถานศกึษา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
การปฏิรูปการศึกษาจะสำาเร็จหรือ ล้มเหลวอยู่ที่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ใน
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาเข้าใจทิศทางและ
แนวทางที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นอกจากน้ีผู้บริหาร
สถานศึกษายังเป็นบุคคลหลักที่สำาคัญของสถาน
ศึกษา และเป็นผู้นำาวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม จึง
จะนำาไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน รัฐได้มีการเน้นให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
สำาคัญยิ่ง เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ผล
การจัดการศึกษาจะเป็นเช่นใด ย่อมขึ้นอยู่กับการ
ปฏบิตัขิองโรงเรยีนภารกจิหลกัของโรงเรียนกค็อืเป็น
ผูจ้ดัการเรยีนรู ้เพือ่ให้นกัเรยีนบรรลจุดุมุง่หมายที่
กำาหนดไวใ้นหลกัสตูร บคุคลทีม่คีวามสำาคญัและมี
บทบาทต่อการทีจ่ะใหน้กัเรยีนบรรลจุดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร คอืผูบ้รหิารโรงเรยีนและบคุลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในฐานะที่เป็นผู้มี
ส่วนรับผิดชอบ อย่างใกล้ชิดต่อผู้เรียน การบริหาร

งานวชิาการนบัวา่เปน็หวัใจหลกัของโรงเรยีนเพราะ
วัตถุประสงค์ที่สำาคัญของโรงเรียน คือ การให้การ
ศึกษาและฝึกอบรมเยาวชนเพ่ือให้เป็นพลเมืองดี
ของชาติในอนาคต (ธีระ รุญเจริญ. 2550: 11)

เพื่อให้การจัดการศึกษา และการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เปน็
ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กระทรวง
ศกึษาธิการไดจ้ดัทำาคูมื่อการบรหิารสถานศกึษา ขัน้
พ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ให้กับสถานศึกษาข้ันพ้ืน
ฐานของรัฐที่สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการสถาน
ศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่ และให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยได้กำาหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงาน 
วิชาการไว้ 17 ด้านด้วยกัน คือ 1) การวางแผน
งานด้านวิชาการ 2) การพัฒนาหรือดำาเนินการ
เกีย่วกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูร
ทอ้งถิน่ 3) การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 4) 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 8) การพฒันาแหลง่การ
เรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 
11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้ม
แข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อืน่ทีจ่ดัการศกึษา 15) การจดัทำาระเบยีบและแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา 16) 
การคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษา 
17) การพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 29)

สภาพความเปน็จรงิโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในปัจจุบัน ยังคง
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ประสบปัญหาด้านประสทิธผิลของการจดักระบวนการ
เรียนรู้อยู่มาก จากคะแนนผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ป การศึกษา 2559 ของโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ทุกกลุม่ 
สาระการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัต่ำา โดย
นักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน 
เฉลี่ย ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 
52.98 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 
46.68 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 34.59 คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 40.47 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 41.22 ส่วน
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 มคีะแนนเฉลีย่ 
ดังนี ้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 46.36 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 49.00 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 31.80 คณิตศาสตร์ ร้อย
ละ 29.31 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.99 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2560: ออนไลน์)

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานหนึ่ง โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 อำาเภอ 
ได้แก่ อำาเภอบ้านไผ่ อำาเภอเปลือยน้อย อำาเภอ
ชนบท อำาเภอโคกโพธิ์ชัย อำาเภอมัญจาคีรี และ
อำาเภอบ้านแฮด มีจำานวนโรงเรียน ในสังกัด 210 
โรงเรียน และดูแลสถานศึกษาเอกชน จำานวน 10 
โรงเรียน เทศบาล 3 โรงเรียน นักเรียน 28,686 
คน ครู 1,478 คน ศึกษานิเทศก์ 19 คน และ
บุคลากรอื่น 52 คน ปัญหาที่โรงเรียนประสบอยู่
ในด้านประสิทธิผลของการจัดกระบวนการเรียน
รู้ คือ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2559 อยูใ่น
ระดับต่ำา โดยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉลี่ย
ต่ำากวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศทกุกลุม่สาระการ
เรียนรู้ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2. 2560: 13)

จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจที่

จะการพฒันาแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีมี่
ประสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อ
นำาขอ้มูลทีไ่ดใ้ชเ้ปน็แนวทางการวางแผนการพฒันา
และปรบัปรงุประสทิธิภาพการจัดกระบวนการเรยีน
รู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์
ประกอบและตวัชีว้ดัการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ี
ประสทิธผิล เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคใ์นการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล 
โดยศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล คอื ผูบ้รหิาร ครู
วชิาการ และครผููส้อน และเพือ่พฒันาแนวทางการ
จดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล สำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศึกษา

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

3. เพือ่พฒันาแนวทางการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำานวน 1,731 คน

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ครใูนสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำานวน 314 คน กำาหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งโดยเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบั
ตารางสำาเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan (1970: 
608-609) โดยใช้วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และให้คำาแนะนำาปรับปรุงแก้ไข 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ให้ข้อมูลใน
การศกึษาสถานศกึษาทีม่วิีธปีฏบัิติทีด่เียีย่ม (Best 
Practice) จำานวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาหรือผู้แทน

2.4 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำา
เพือ่ความสมบรูณข์องแนวทางและทำาหนา้ทีป่ระเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตวัชีว้ดัการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ี
ประสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษา เป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อ
ใหผู้ท้รงคณุวฒุเิขยีนขอ้เสนอแนะและประเดน็การ
ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวชี้วัด 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ข้อมลูขนาดโรงเรียนทีผู่ต้อบแบบสอบถามปฏบิตังิาน 
ตอนที ่2 ขอ้คำาถามแบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่
มปีระสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 2 มี
ลกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตาม
แบบของ Likert เพือ่สอบถามระดบัการดำาเนนิงาน
ของสถานศึกษา ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด 

3. แบบสัมภาษณ์ ในศึกษาสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จำานวน 3 โรงเรียน เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

4. แบบประเมินเพื่อประเมินแนวทางการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมิน
พิจารณาความคิดเห็นต่อแนวทางในด้านความ
เหมาะสมและด้านความเป็นไปได้

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
จดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล และประเมนิ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียน
รู้ท่ีมีประสิทธิผล นำาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ี
ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามเพ่ือถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล เก็บข้อมูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ครสูงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำานวน 314 
คน วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
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สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล

ระยะที ่3 การพัฒนาแนวการจดักระบวนการ
เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล นำาผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากระยะที ่
2 มาวเิคราะหห์าคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็และ
จดัลำาดบัความตอ้งการ ศกึษา Best Practice จาก
หนว่ยงานทีม่วีธิทีีดี่ในการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ี
ประสทิธผิล 3 แห่ง แลว้รา่งแนวทางการพฒันาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ประเมิน
แนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล สำาหรบัสถานศึกษา โดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดักระบวนการเรยีนรู้
ทีม่ปีระสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษา สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Need Assessment) โดยนำาข้อมูลผลการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะ
ที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index: PNI Modified) เพือ่จดัลำาดบัความ
ต้องการจำาเป็น

4. การวเิคราะหผ์ลการศึกษาแนวปฏิบติัใน
การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล จากสถาน
ศกึษาท่ีมวีธีิปฏบัิตทิีด่เียีย่ม โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา 

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแนวทาง
การพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิล 
สำาหรับสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน่ เขต 2 ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
29 ตัวชี้วัด คือ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร มี 9 ตัว
บง่ชี ้2) การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ม ี8 ตวับง่ชี ้
3) การจัดการเรียนรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ 4) การวัดและ
ประเมินผล มี 6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. สภาพปัจจุบันของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงลำาดบัจาก
มากทีส่ดุไปนอ้ยทีส่ดุ ดงันี ้1) การวเิคราะหห์ลกัสตูร 
2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การวัดและ
ประเมินผล 4) การจัดการเรียนรู้ ตามลำาดับ และ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่
มปีระสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับจากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร 
2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การวัดและ
ประเมินผล 4) การจัดการเรียนรู้ ตามลำาดับ 

3. แนวทางการพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 2 มีแนวทางการดำาเนินงานดังนี้ 

3.1 ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร สถาน
ศกึษาควร ประชมุปรกึษาหารอื ทำาความเขา้ใจรว่ม
กัน วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการกำาหนดสัดส่วนเวลาระหว่างสาระการเรียน
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รู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีการ
กำาหนดสัดส่วนเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียน
รู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม จัดทำาหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด
ทำาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียน จัดทำารายวิชาพื้นฐาน/หน่วยการเรียนรู้
ครบตามทีก่ำาหนดในหลกัสตูร จัดทำารายวชิาเพ่ิม/
หน่วยการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของผูเ้รยีน
และชุมชน และจัดทำารายวิชาพื้นฐาน/หน่วยการ
เรยีนรูใ้นกลุม่สาระครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรู ้
ตามที่หลักสูตรกำาหนด

3.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาควร มอบหมายให้ครูออกแบบหน่วย
การเรยีนรูโ้ดยเนน้ ความรู ้(Knowledge:K) ทกัษะ 
กระบวนการ (Process: P) ทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐาน
การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดัสมรรถนะสำาคญั รวมท้ังเจตคติ 
(Attitude: A) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรม มีตรวจสอบองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง 
ชดัเจน ตรงตามหลกัวชิาและหลกัสตูร ตรวจสอบองค์
ประกอบของแผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์
สอดคล้องกัน ส่งเสริมให้ครูจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
สง่เสริมใหค้รูจัดทำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถ
วัดและประเมินผลได้ ส่งเสริมให้ครูออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีการและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ เต็ม
ตามศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด ส่งเสริมให้ครูเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูออกแบบ
การวดัและประเมนิผลดว้ยวธิทีีห่ลากหลายคลอบ
คลุมมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด ตามสภาพจริง 

3.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา
ควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีนชว่ยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีน

รู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในขอบขา่ยความสามารถของผูเ้รยีน สง่เสรมิ
ใหค้รจูดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออก 
สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการเรยีนรู ้ตามความตอ้งการ
ของผู้เรียน ชุมชน และสังคม ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ดว้ยเทคนคิ / วธิกีาร
ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อต่างๆ ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และกิจกรรม
การเรยีนรู ้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการใชส้ือ่ 
และพฒันาสือ่ สง่เสรมิใหค้รใูชก้ระบวนการวจิยัใน
ชัน้เรยีน พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเปน็
ระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม 
ตามการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3.4 ด้านการวัดและประเมินผล สถาน
ศึกษาควร กำากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล
การเรยีนรูผู้เ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตวัชีว้ดั 
สะทอ้นสมรรถนะสำาคัญของผูเ้รยีน และคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ส่งเสริม
ให้ครูวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่หลาก
หลายตามสภาพจริง มีการตรวจสอบ การจัดทำา
เครื่องมือสำาหรับประเมินความรู้ และทักษะอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมให้ครู ใช้วิธีการวัดและประเมิน
ผลสอดคลอ้งกบัภาระงานหรอืกจิกรรมทีก่ำาหนดให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ มีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำาผล
การวัดและประเมินผลไปดำาเนินการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิด
ทฤษฎทีีผู่ว้จิยันำามาใชเ้ปน็แนวกรอบแนวคดิในการ
วิจัย พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนยบ์รกิาร
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วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557: 
9) จำานวน 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์หลักสูตร การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ 
มณีรัตน์ อภิวัฒนวรรณ (2559: 7)จำานวน 5 ด้าน 
คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การสง่เสรมิสือ่และ
แหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การส่งเสริมและการพัฒนาครู และการวัด
และประเมินผล 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
พบวา่ สภาพปจัจบุนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่อยูใ่นระดับมาก 
2 ดา้น ระดบัปานกลาง 2 ดา้น ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะ
การจดักระบวนการเรยีนรูเ้ปน็กระบวนการสำาคญัใน
การนำาหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตั ิหลกัสตูรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
อิงมาตรฐาน (Standards-based Curriculum) 
มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำาคัญ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
เป้าหมายสำาคัญสำาหรับพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนต้อง
พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้
เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้
วดัทัง้ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้รวมทัง้พฒันาทกัษะ
ตา่งๆ อนัเปน็สมรรถนะสำาคญัท่ีต้องการใหเ้กดิแก่
ผู้เรียน และปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ควบคู่กนัไปในการจัดการเรยีนรูอ้ยา่งสมดลุ 
(สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และ
ศนูยบ์รกิารวชิาการมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
2557: 9) สอดคล้องกับการศึกษาของสายทอง 
พรมมา (2554: 129-140) ได้ศึกษาสภาพและ
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพื้นที่
พิเศษ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ประถมศกึษาเชยีงราย 

เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
และสภาพการบริหารวิชาการ ด้านการเรียนการ
สอนมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
เนื่องจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปญัญา มคีวามสขุ และม ีความรู ้ความสามารถใน
การส่ือสาร การคดิ การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลย ี
และมทัีกษะชวิีต การ จัดการเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเป็น
สำาคญั อาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เปน็
เครือ่งมอืทีจ่ะไปสูเ่ปา้หมายของหลกัสตูร กระบวน
การเหล่านีเ้ปน็แนวทางในการจดัการเรยีนรูท้ีผู้่เรยีน
ควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถช่วย
ใหผู้เ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้บีรรลเุปา้หมายของหลกัสตูร 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 3-29) ดงันัน้ สถาน
ศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้สอนจำาเป็นต้องศึกษา
ทำาความเข้าใจตั้งเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อสามารถใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี โสภี (2558: 
180-181) ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานวชิาการในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษามหาสารคาม เขต 3 พบปญัหาเพือ่หาแนวทาง
พัฒนา ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาด้านหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร

3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมุติรา แซโ่งว้ (2559: 149-152) ไดว้จิยัแนวทาง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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มุกดาหาร พบว่า การวิเคราะห์หลักสูตร มีการนำา
หลกัสตูรไปใชใ้หช้ดัเจน นเิทศ กำากบัติดตาม มีการ
วางแผนการเรียนรู้แบบบรูณาการ ชมุชนเขา้มามสีว่น
รว่มในกจิกรรมการเรียนการสอน การวางแผนการ
จดัการเรยีนรู ้สรา้งความตระหนกัในการออกแบบ
การเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ จัดทำา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ ฝ่ายวิชาการมีการติดตาม นิเทศ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียน
รูด้า้นการจดัการเรยีนรู ้มกีารจดับรรยากาศสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียน
รู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้านการวัด
และประเมินผล มีกระบวนการวัดที่หลากหลาย
ตามสภาพความเปน็จรงิ และมีการนำาผลการวดัมา
วิเคราะหป์รบัปรงุ และพฒันาในปการศกึษาตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา
สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูวิชาการ 
และครูผู้สอน ตระหนักเห็นความสำาคัญของการ

จัดการเรียนรู้ และให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก
ในการกำาหนดและวางแผนแนวนโยบาย ตลอดจน
การดำาเนินตามโครงการต่างๆ เพื่อให้ดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

1.2 ผลจากการศกึษาสภาพทีพ่งึประสงค์
ของการจดักระบวนการเรียนรู้ทีม่ปีระสิทธิผล สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านที่ต้องการให้
เกิดขึ้นหรือต้องการพัฒนาสูงสุดคือ การวิเคราะห์
หลกัสตูร ดงันัน้ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา ประชุมปรึกษาหารือ ทำาความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ในการวิเคราะห์
หลกัสตูรสถานศกึษา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้ง
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และเปา้
หมายของหลักสูตรสถานศึกษา เกิดการพัฒนา
ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะเก่ียวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล จึงควร
มีการศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา การบริหารจัดการ 

2.2 ควรศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น
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