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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวม 160 คน ผู้เชีย่ วชาญ 7 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
สภาพและปัญหาการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และ
แนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรวิเคราะห์และ
วางแผนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน รวมทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ควรจัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านการวัดและประเมินผล
ควรก�ำหนดแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงปัจจุบนั รวมทัง้ มีเครือ่ งมือการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและมีความหลากหลาย 5) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู ควรส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง, กระบวนการเรียนรู้, โรงเรียนขนาดเล็ก

1

		 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
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ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the contexts, problems and guidelines for change
management of learning process development of small schools in Phitsanulok Primary Educational Service Area
Office 3. The sample group consisted of a total of 160 school administrators and teachers, and seven experts. The
research instruments consisted of a questionnaire regarding contexts and problems of change management of
learning process development of small-sized schools, and an expert focus group discussion record. The data were
statistically analyzed for percentage, mean and standard deviation, and the content analysis was also adopted.
The research results showed that the change management of learning process development in the small
schools was overall at a high level, whereas the overall problems of the change management implementation were
at a low level. The guidelines for the change management were classified into five following areas. For learning
activity management, school curriculum development, as well as lesson plans in line with the 21st century learning,
should be analyzed and planned. For engagement in learning activity management, collaboration with community
as well as the public and private agencies should be established in order to provide continuous learning activities.
For the use of media and learning resources, up-to-date and appropriate media and learning resources should be
provided for efficient instruction. For measurement and evaluation, measurement and evaluation guidelines should
be consistent with current trends, and measurement and evaluation tools be authentic and diverse. For teacher’s
promotion and development, teachers should be encouraged to engage in knowledge sharing and to collectively
create a professional learning community.
KEYWORDS: Change Management, Learning Process, Small-Sized Schools
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บทน�ำ

การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
เป็นการปรับการท�ำงานเพื่อให้องค์กรและบุคลากร
สามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนเป็นการก�ำหนด
แนวทางการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการเตรียมรับการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเริม่ จากวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ ป็น
สาเหตุทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและปรับการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาการด�ำเนิน
งานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด (ผดุง พรมมูล,
2553)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทีผ่ ่านมา
มีสถานศึกษาขนาดเล็ก 24,805 แห่ง ไม่ได้รบั การส่งเสริมและ
พัฒนาเท่าทีค่ วร ปัญหาทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ได้แก่ 1) นักเรียนในสถานศึกษายังอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ำ
2) สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลในจ�ำนวนจ�ำกัด 3) จ�ำนวนครูมไี ม่
เพียงพอจากปัญหาครูไม่ครบชัน้ เรียน และ 4) สถานศึกษา
ขาดการน�ำผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ปรับปรุง
พัฒนา การประเมินของ สมศ. เป็นการตรวจสอบสภาพจริง
ของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนและ
สาเหตุของปัญหาเพือ่ น�ำมาเป็นแนวทางปรับปรุงวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังนั้นสถานศึกษาควร
ให้ความส�ำคัญกับผลการประเมินดังกล่าว (ชาญณรงค์
พรรุง่ โรจน์, 2557) ผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่า
ร้อยละ 50
จากผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้อง
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เปลีย่ นแปลงการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา (เอกชัย กีส่ ขุ พันธ์, ศิลปะชัย
บูรณพานิช และนัยนา จันตะเสน, 2553) ดังนัน้ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะต้อง
น�ำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนประสบ
ผลส�ำเร็จในการเรียน (ประวิต เอราวรรณ, 2562) รวมทัง้
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
สอดคล้องกับสุภาภรณ์ สุขศรี (2556) ที่ศึกษาพบว่า
การบริหารการเปลีย่ นแปลงสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรวม และสามารถช่วยพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่ากระบวนการพัฒนาการเรียนรูท้ ดี่ ี
ควรประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3) การใช้ส่อื และแหล่งการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ และ 5) การส่งเสริมและพัฒนาครู (จุไรรัตน์
กรงาม, 2556)
จากปั ญ หาที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึง เห็ น ควรมี
การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูข้ องโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยใช้
การบริหารการเปลีย่ นแปลง เพือ่ พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพอันจะน�ำไป
สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
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สภาพและปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. การส่งเสริมและพัฒนาครู

แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. การส่งเสริมและพัฒนาครู

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร
ผู้บริหารโรงเรียน 92 คน ข้าราชการครูหัวหน้า
สายงานวิชาการ 92 คน รวม 184 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารโรงเรียน 80 คน ข้าราชการครู หัวหน้า
สายงานวิชาการ 80 คน รวม 160 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 โดยใช้ตารางค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน (พรรณี ลีกจิ วัฒนะ, 2553) ได้มาโดยการสุม่
แบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 แบ่งออกเป็น
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงโรงเรียน
ขนาดเล็กและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. สร้างแบบสอบถามสภาพและปัญหาการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กและเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พจิ ารณาให้ข้อเสนอแนะ
3. น�ำแบบสอบถามฯ ที่ผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผล 2 ท่าน
และด้านบริหารการศึกษา 3 ท่าน พิจารณาความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา แล้วน�ำมาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) ได้ค�ำถาม 45 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.5-1.0 (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
4. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้
เชีย่ วชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริหารและครู สังกัด
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ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์
หาความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2555) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.92
5. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพ
จัดท�ำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น�ำไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ถงึ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างเพือ่ เก็บข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์
รวบรวมส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วจิ ัยทางไปรษณีย์
3. ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา 160 ฉบับ คิดเป็น
อัตราการตอบกลับร้อยละ 88.88 น�ำมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถามแล้วน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาค�ำถาม
ปลายเปิด
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหาร
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รวม 7 คน ประกอบด้วย
ผู้อำ� นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 คน ผู้บริหาร
โรงเรียน 2 คน ครู 2 คน และศึกษานิเทศก์ 2 คน ได้มาด้วย
การเลือกแบบเจาะจง ก�ำหนดเกณฑ์ในการเลือก คือ เป็น
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (ONET)
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สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดเล็กระดับประเทศ
และปฏิบตั งิ านในโรงเรียนทีส่ งั กัด อย่างน้อย 2 ปีขนึ้ ไปและ
มีตำ� แหน่งเชี่ยวชาญขึน้ ไป ส่วนผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษา ปฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีท่ สี่ งั กัด อย่างน้อย 2 ปีขนึ้ ไป
และศึกษานิเทศก์มตี �ำแหน่งเชี่ยวชาญขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. น�ำข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ที่ 1 สร้างแนวค�ำถามในการสนทนากลุ่ม
2. น�ำร่างแนวค�ำถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพือ่ พิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงผู้เชี่ยวชาญสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูล
2. จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญ
เพือ่ หาแนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูข้ องโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เมือ่ วันที่
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พิษณุโลกเขต 3
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการจดบันทึกและถอดเทปจาก
การสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และจัดหมวดหมู่แล้วสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์
ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้าน
วิธีการรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
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ตารางที่ 1 สภาพและปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยภาพรวม
ที่
รายการ
สภาพการปฏิบัติงาน
ปัญหาการปฏิบัติงาน
x

S.D.

ระดับ

x

S.D.

ระดับ

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.18

0.23

มาก

2.49

0.23

น้อย

2 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.03

0.22

มาก

2.54

0.22

น้อย

3 การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

3.66

0.25

ปานกลาง

2.58

0.20

น้อย

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.97

0.22

ปานกลาง

2.47

0.25

น้อย

5 การส่งเสริมและพัฒนาครู

4.01

0.30

มาก

2.52

0.24

น้อย

3.96

0.57

มาก

2.51

0.59

น้อย

ภาพรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.96, S.D.= 0.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.18, S.D.= 0.23)
มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.03, S.D.= 0.22)
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส�ำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
( x =3.66, S.D.= 0.25) มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 มีปัญหาการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรูโ้ ดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย ( x =2.51, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =2.58, S.D.=0.20) มีปัญหาการ
ปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับน้อย รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x =2.54, S.D.=0.22)
ปัญหาการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับน้อย ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( x =2.47, S.D.=0.25) มีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อย
2. แนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต
3 มีดังนี้
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนควร
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตลอดจนแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ควรน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
2. ด้านการมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ด้านการใช้ส่อื และแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน
ควรจัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีความ
เหมาะสมเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน เช่น DLTV, DLIT,
CAL และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทัง้ ส่งเสริม
ครูผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียน
ควรก�ำหนดแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน มีเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทมี่ คี วามหลากหลายตามสภาพจริง
รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผล
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เพื่อความรวดเร็วและทันสมัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมการวัดและประเมินผลผ่านแอพพลิเคชัน่
เช่น Line, Facebook, Kahoot เป็นต้น สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู ส่งเสริมให้ครู
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ และน�ำ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบตั งิ านหรืออบรมออนไลน์
ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผล สร้างขวัญและก�ำลังใจ
แก่ครูอย่างสม�่ำเสมอ

สรุปผลการวิจัย

1. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีปัญหาการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย
2. แนวทางการบริหารการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
		 2.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียน
ควรวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตลอดจนแผนจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
		 2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน รวมทัง้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
		 2.3 ด้านการใช้สอื่ และแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน
ควรจัดหาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โรงเรียนควรก�ำหนดแนวปฏิบัตกิ ารวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงปัจจุบนั รวมทัง้ มีเครือ่ งมือ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตาม
สภาพจริง
		 2.5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู โรงเรียน
ควรส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ร่วมกัน

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพและปัญหาการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
		 1.1 สภาพการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
3 พบว่า มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีการเตรียมพร้อมและ
วางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ สามารถด�ำเนินการตามแผนรองรับการเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และน�ำเทคโนโลยีไป
ใช้จดั การเรียนการสอนเพือ่ ให้ผ้เู รียนมีทกั ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
(2554) ได้กล่าวว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย
ให้โรงเรียนสามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนแนวทาง
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่
โรงเรียนก�ำหนดได้มีอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลดผลกระทบในทางลบที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับวิลาวัลย์ อันมาก (2556) ที่ศึกษา
พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงอยู่ในระดับมาก โดยก�ำหนดทิศทางการ
บริหารจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษาและแผนงาน
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ทีก่ ำ� หนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ และสามารถ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ท�ำนอง
เดียวกับศศิวมิ ล ทิมพิทกั ษ์ (2556) ทีศ่ กึ ษาพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษามีการใช้การบริหารการ
เปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับมาก มีการวางแผนและเตรียมการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับนารินทร์ เดชสะท้าน (2557) ที่
ศึกษาพบว่าภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีส่วนส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คล้ายกับสุริชา ชาติสุทธิ (2556) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบ
การบริหารทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลงความคิดสูก่ ารปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สามารถเปลีย่ นแปลงและ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
		 1.2 ปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
3 พบว่า มีปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทงั้ 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย โดย
ปัญหาด้านการใช้สอื่ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้มคี า่ เฉลีย่
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลน
งบประมาณ ท�ำให้ไม่สามารถจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพือ่ ใช้จดั การเรียนการสอนส่งผลต่อการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน สอดคล้องกับสัมมา รธนิธย์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า
สือ่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความจ�ำเป็นและมีผล
กระทบต่อคุณภาพการศึกษามากทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารต้องจัดหา
สือ่ และแหล่งการเรียนรู้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับสุนสิ า คงสุวรรณ
(2560) ที่ศึกษาพบว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
ปัญหาการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านสือ่ การเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ขาดสื่อการเรียนรู้ท่ที ันสมัย
งบประมาณจัดหาสือ่ และแหล่งเรียนรูไ้ ม่เพียงพอ (กาญจนา
ธีระกุล, 2556) คล้ายกับประกอบ ตันมูล (2558) ทีศ่ กึ ษา
รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อ
ด้านวิชาการของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษามีปัญหา
ด้านสื่อและเทคโนโลยี ขาดการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ให้มคี วามหลากหลาย ตลอดจนสือ่ มีจำ� นวนไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้เรียน
2. การศึกษาแนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 มีประเด็นการอภิปรายดังนี้
		 2.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
โรงเรียนควรวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจนจัดแผนการเรียนรู้ท่สี อดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 นอกจากนีค้ วรน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการวิจยั เกีย่ วกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่ากิจกรรม
การเรียนรู้เป็นกระบวนส�ำคัญที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์
ท�ำให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับโชติมาพร ไชยสิทธิ์
(2560) ได้กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาต้องเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้เพือ่ ให้ผ้เู รียนมีทกั ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ปรับการเรียนการสอนให้มคี วามทันสมัย
น�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครือ่ งมืออ�ำนวยความสะดวกแก่ครู
และผูเ้ รียน รวมทัง้ ต้องมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ป็นระยะ ๆ เพือ่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที และ
มีการประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จ
สอดคล้องกับบรรจบ ภูโสดา, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย,
วิทยา จันทร์ศลิ า, และส�ำราญ มีแจ้ง (2556) ทีศ่ กึ ษาพบว่า
กระบวนบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญจะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สามารถขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คล้ายกับถวิล ศรีใจงาม และ
วีสิรินธร สินจินดาวงศ์ (2558) ที่ศึกษาพบว่าภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยให้สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้และสามารถปรับ เปลีย่ นการด�ำเนินงาน
ให้เข้ากับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ ท�ำนองเดียวกับเมธิกานต
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นนทะสร (2560) ที่ศึกษาพบว่ากลยุทธ์การบริหารการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิผลของสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูค้ อื ผูบ้ ริหารควรวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และด�ำเนินการติดตามผล
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน (ลัดดา
ค�ำวิจิตร์, 2555)
		 2.2 ด้านการมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งจะช่วย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้โรงเรียนเข้าใจสภาพปัญหา
และความต้องการของผูเ้ รียน ครูสามารถพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัว
ได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับลัดดาวัลย์
คงสมบูรณ์ (2560) กล่าวไว้ว่า การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญที่
ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ โดยทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนพัฒนาและ
จัดการเรียนรูท้ ำ� ให้ผสู้ อนมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ใี นการร่วมมือกับ
ทุกฝ่าย เกิดความเข้าใจบริบทความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน น�ำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ (2553) ที่ศึกษาพบว่า
การมีสว่ นร่วมเป็นปัจจัยหนึง่ ของการบริหารการเปลีย่ นแปลง
สูค่ วามเป็นเลิศในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมด�ำเนินงานท�ำให้เกิดความร่วมมือของ
บุคลากร สร้างศรัทธาและเอาชนะอุปสรรคการด�ำเนินงาน
เช่นเดียวกับสุภาภรณ์ สุขศรี (2556) ได้ศกึ ษาพบว่าการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการมีส่วนร่วมสามารถ
ส่งเสริมการจัดการเรียนสอนให้ประสิทธิภาพและพัฒนาการ
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ด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ คล้ายกับจีรนันท์ เกิดม่วง (2558) ทีศ่ กึ ษาพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ บั ผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนเพือ่ การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทสี่ ่งผลให้ผ้เู รียนเกิดทักษะและ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับชมนาถ ลือภูขียว
(2562) ที่ศึกษาพบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้บริหาร
ร่วมกับผูส้ อนพัฒนาหลักสูตรและการสอนของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส�ำเร็จ
		 2.3 ด้านการใช้สอื่ และแหล่งการเรียนรู้ พบว่า
โรงเรียนควรจัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
มีความเหมาะสมเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ สนับสนุนให้ครูผลิตสือ่ หรือนวัตกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ช่วยท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนด การจัดหาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ผเู้ รียนมีเวลาปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้
มากขึน้ ผูส้ อนมีการเตรียมและผลิตสือ่ เพือ่ ใช้จดั การเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อยู่เสมอ
สอดคล้องกับพรรณี เสี่ยงบุญ (2554) ได้กล่าวไว้ว่าสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้มีความส�ำคัญ ช่วยให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรูใ้ ห้บรรลุจดุ มุง่ หมาย ส่งผลต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้
ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญ
วางแผนจัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอ มีการ
ปรับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ควรมีการติดตามประเมินผล
การใช้สอื่ และแหล่งการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ เพือ่ หาแนวทาง
พัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับศรีจริน สิมมาลี (2559)
ทีศ่ กึ ษาพบว่าการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้
สถานศึกษาควรวางแผนจัดหาสือ่ ทีท่ นั สมัยกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (สุนันทา
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โกธา, 2553) ท�ำนองเดียวกับชามา เทียนโสภา (2561)
ที่ศึกษาพบว่าแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การใช้สื่อของสถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผล
การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และ
น�ำมาก�ำหนดแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
คล้ายกับลภัสรดา ผลประทุม (2562) ศึกษาพบว่าการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ผู้บริหารควรสนับสนุนการน�ำ
นวัตกรรมใหม่มาใช้เป็นสื่อในการสอน รวมทั้งปรับสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสม เพื่อการเรียนรู้
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
		 2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พบว่าโรงเรียนควรก�ำหนดแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงปัจจุบนั รวมทัง้ มีเครือ่ งมือ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและมี
ความหลากหลาย ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าการวัดและประเมินผล
การเรียนรูม้ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สะท้อนถึงคุณภาพการด�ำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนัน้ สถานศึกษาควรมีแนวทางการเลือกเครือ่ งมือการวัด
และประเมินผลให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้
ผู้เรียนสามารถน�ำไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ ารวัดและประเมินผล
การเรียนรูเ้ ป็นสิง่ สะท้อนการสอนของผูส้ อน ท�ำให้ผสู้ อนต้อง
วางแผนหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนาธร
และธันวดี ดอนวิเศษ (2559) ได้กล่าวไว้ว่าการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้มีความส�ำคัญต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาต้องมี
การวางแผนการด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสม เพื่อให้
สามารถสะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงความเป็นจริง
มากที่สุด สอดคล้องกับรัฐพล เย็นใจมา (2558) ที่ศึกษา
พบว่าแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารต้องส่งเสริม
ให้บคุ ลากรมีความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้วธิ ปี ระเมินผลทีม่ คี วามเหมาะสม

กับการเรียนการสอน (ณัฐธิดา ท่านทรัพย์, และรุง่ ชัชดาพร
เวหะชาติ, 2562) สอดคล้องกับจุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
(2557) ที่ศึกษาพบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความส�ำเร็จนั้น
ผู้บริหารควรสร้างความรู้เข้าใจแก่ผ้สู อนในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทัง้ ปรับปรุงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้สอนในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ นอกจากนีผ้ สู้ อนควรวางแผนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับสภาพจริง
สอดคล้องกับยุวดี ยิม้ รอด และส�ำเริง อ่อนสัมพันธุ์ (2561)
ทีศ่ กึ ษาพบว่าแนวการด�ำเนินงานบริหารการเปลีย่ นแปลง
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
ผู้บริหารต้องตระหนักและชี้แจงแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลให้แก่บุคลากร พร้อมทั้ง วางแผนปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์เพือ่ ยกระดับคุณภาพการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผล
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้
		 2.5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู พบว่า
โรงเรียนควรวางแผนอัตราก�ำลังครูเพื่อแก้ปัญหาครู
ไม่ครบชั้น และส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มคี ณ
ุ ภาพพร้อมกับน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านหรืออบรมออนไลน์ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าครูมี
บทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้ผ้เู รียนพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถ
สะท้อนคุณภาพการจัดการการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องวางแผนส่งเสริมและพัฒนาครู
เพื่อน�ำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ส่งผลให้ผ้เู รียนได้รบั การพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และสถานศึกษาบรรลุผลส�ำเร็จตามแนวทางทีว่ างไว้ รวมทัง้
มีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าที่
ของครูเพื่อเพิ่มทักษะการสอนของครูให้ทันสมัยและ
สามารถปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ปจั จุบนั สอดคล้องกับ
ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ (2554) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ครูเป็นส่วนส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยพัฒนาการศึกษาของผูเ้ รียนและขับเคลือ่ นสถานศึกษา
ให้มคี ณ
ุ ภาพ ดังนัน้ ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้
มีให้มที กั ษะความรู้ทจี่ ำ� เป็นในการจัดการเรียนรู้แก่ผ้เู รียน
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และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในปัจจุบนั สอดคล้องกับณัฐกิจ บัวชม และ
วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ (2558) ที่ศึกษาพบว่าควรส่งเสริมให้
ครูแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน เพือ่ พัฒนาทักษะความรู้ของ
ผู้สอนให้มปี ระสิทธิภาพสามารถน�ำไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพคล้ายกับธราดล
มูลอัต (2557) ที่ศึกษาพบว่าภาวะผู้น�ำการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา การจัดการเรียนรูใ้ น
โรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพและตรงกับความรูค้ วามสามารถ
ของครูผู้สอน รวมทั้งมีการประเมินความก้าวหน้าของ
การปฏิบตั งิ านของครูอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามทีว่ างไว้ เช่นเดียวกับมาซีเต๊าะ บีมา (2559) ทีศ่ กึ ษาพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อ
และสร้างแรงจูงใจการปฏิบตั งิ านของครูให้หาวิธกี ารใหม่ ๆ
มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ โดยสนับสนุนให้ครูมกี ารอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อน�ำมาพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับจิระประภา โมจิดะ และทวีวัฒน์
ปิตยานนท์ (2556) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ด้านการส่งเสริมครูให้มปี ระสิทธิผล ผูบ้ ริหารควรสนับสนุน
ให้ได้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยส่งไปฝึกอบรม
เพื่อให้มีทักษะความรู้น�ำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ตัวแปรที่ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นโรงเรียนควรวางแผนและก�ำหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตลอดจนน�ำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนของสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท�ำให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุง่ หมายทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด ดังนัน้ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
มีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สภาพจริงของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการบริหารการเปลีย่ นแปลง
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้านทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก
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